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 ميدقت

 انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ لغو دمحم

 دماح دمحم /خيشلا ا ا يعفو يتلا يشاوحلا ىلع تیا ل ا امأ

 ةدحملا هالا مامالا فيلأت «ديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف» باتك ىلع «يقفلا

 نرقلا يف مالسإلا ملاعمل ددجملا مامالا خيشلا نبا «نسح نب نمحرلا دبع /خيشلا

 يلبنحلا يميمتلا يلع نب ناميلس نب باهولا دبع نب دمحم /خيشلا يرجهلا رشع يناثلا

 نويعلا ةرق نم اهرثكأ لقنو دافأو اهيف داجأ دق ةدئافلا ةريثك اهتيفلأف ءاكيمج هللا مهمحر

 يف اهيلع هيبنتلا تيأرف ةليلق ءاطخأ اهيف تدجو ينا ريغ .روكذملا نمحرلا دبع /خيشلل

 عّلطا نم لك اهب عفني نأ هللا لأسأو «ةيلصألا يشاوحلا نع اهل اًرييمت موجنب اهعضاوم

 .تاهيبنتلا كلت نايب اذهو «ميرك داوج هنإ عيمجلل رجألا فعاضي نأو ءاهيلع

 . قيفوتلا يلو هللاو

 راب نب زيزعلا دبع
 (اقاس) ةروتملا ةقيدملاب ةمالدالا ةعفاجلا ستر
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 اا رکا 1 دس

 - نيملاظلا ىلع الإ ناوذُع الو «نيقتملل ةبقاعلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 عملو الا لإ هل I a نبا As نيك رشملاوب علا

 هب ةيريغ و ةع يهم أ قيفأو .نيضرألاو تاوامسلا موُبقو «نيرخآلاو

 ناسحإب مهعبت ْنَمو هباحصأو ٍدمحم لآ ىلعو ٍدمحم ىلع لص مهللا .نيعمجأ هقلخ

 . اًريثك اميلست ملسو .نيدلا موي ىلإ

 '"باهولا دبع نب دمحم مالسالا خيش مامإلا هَمْلَ يذلا ديحوتلا ّباتك نإف :دعب امأ

 دق - باسحلا موقي موي ىلإ هتوعد ّباجأ نملو هل رفغو «تباوثلاو رجألا هل هللا لزجأ

 هحاضيال هتلدأ نم ښخ عمجو «هنيهاربب ديحوتلا نايب نم - هانعم يف اعيدب ءاج

 مجلاو «ريثكلا قلخلا هب عفتناف .نيدحلملا ىلع ةّجحو «نيدحوملل اًملع راصف «هنييبتو

 يذلا «نيبملا قحلل هردص هللا حرش دق هئشنم أدبم يف هللا همحر مامإلا اذه نإف .ريفغلا

 ناك ام راكنإو «نيملاعلا بر هلل اهعاونأ عيمجب ةذايغلا صالحا نه ةيلسوملا هنا تع

 لهآ ةوعدل ىّدصتف «هتميزع ىّرقو «هتمه هللا ىلعأف «نيكرشملا كرش نم ريثكلا هيلع

 راجشألا ةدابع نع مهاهنو - ناميالاو مالسإلا ساسأ وه يذلا - ديحوتلا ىلإ دجن

 .ناهكلاو نيمجنملاو ٍةرحّسلاب ناميالا نعو «ناثوألاو تيغاوطلاو ءروبقلاو راجحألاو

 .داهجلا ملَع هب هللا ماقأو «ناطيش لك اهيلإ وعدي ةلالضو ةعدب لك هتوعدب هللا لطبأف

 كلت لهأ رثكأ مالسالاب نادو ءدانعلاو كرشلا لهأ نم نيضراعملا َهبُش هب ّضحذأو

 لضفلاب هل ّرقأ ىتح «قافآلا يف هتافلؤمو هتوعد ترشتناو .دابلاو مهنم رضاحلا ءدالبلا

 ىلع ٌرصأف «ناميالا هيلإ هّركو .ناطيشلا هيلع ذوحتسا نم الإ «قاقشلا لهأ نم ناك نم
 هللا همحر ةداتق لاق امك «هتوعدب برعلا ةريزج لهأ رثكأ حبصأ دقو .نايغطلاو دانعلا

 نوكرشملا كلذ ركنأ هللا الإ هلإ ال :اولاق امل نيملسملا نإ» :ةمألا هذه لوأ لاح نع

 اه ا اهَيِضُمُي نأ الإ هللا ىبأف .هدونجو سيلبإ اهب قاضو .مهيلع تربك

 a a E جلف اهب مصاخ نم ةملك اهنإ ا هر ف اهو

 )١( هللا همحر ه5 ا غلا ىفوتو ه١١١١ ةنس ةنييعلا ىف دلو .
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 ماف يف «رهدلا نم ريسيو «لئالق ٍلايل يف بكارلا اهعطقي يتلا ةريزجلا هذه لهأ اهفرعي
 .«اهب نوُرقُي الو اهنوفرعي ال «سانلا نم

 هيلع اواو ‹ هتعلطب اورشبتساو اورو .هتوعدل ءاملعلا نم ريثك رودص هللا حرش دقو

 "ل

 همحر خيشلا اذه يف '''ريمألا ليعامسإ نب دمحم :ءاعنص ملاع هلاق ام كلذ نمف
 : ىلاعت هللا

 يدع اهب ی :مرشلا اهل هيغل نا ةع راعيصخألا تاج دقو

 لهاج لك ىّوُط ام اًرهج رشنّيو
 اداه ةيييرشلا ناكرا رمو
 هلثمو عاوُس ىنعم اهب اوداعأ

 اتما ااا دع اكو

 ةريقَع نم اهحوُس يف اورَقَع مكو
 لّبقَم روبقلا لوح يفئاط مكو

 يدنع ام ٌقفاوف «هنم عدتبمو

 ديشرلاب رع اهف نماثلا لضخ داشتم
 م ٠ 2 س

 دو ندم د ت دوو ثوعي

 اا دف ا طلا ع اک
 دمع ىلع اًرهَج هللا ريغل تّلهأ

 يديألاب ٌنهنم ناكرألا ملَتْسَمو

 ف ىلاعت هللا همحر ماَنَغ نب نيسح ركب وبأ كاشخ الأ ملاع انخيش لاقو

 ىّدهلا ةبتر هب ىلوملا ٌعفردقل
 ىوتراف مالوم مهفلا ريمن هاقس

 هسا ردنا EEE SEE ايحأف

 نبل را ام ىلا دجملا ورد انهن
 دمحأةنّس جاهنم يف رمشو

 وحلا سلاو تا ا ا وطابت

 عفرُيو لالضلا ىلعُي هب ٍتقوب

 عطقي فراعملارايتب ماعو

 TT ا
 عيهم كرشلا علطم نم هب ىهواو
 (؛!ءَريمَس اهانف ا ذل ور« | ود

 عفريو .ىفعت ام ىيحي ديشي

 لبس» اهنم «ةعفانلا ةريثكلا تافلؤملا هل ءاليلج اًمامإ ناكو ه87١١ ةنس نابعش يف يفوتو ه49١٠ ةنس ءاعنصب دلو )١(
 حيقنتلا حرشاو «ديعلا قيقد نبال «ةدمعلا حرش ىلع ةدعلا»و .«راهنلا ءوض ىلع رافغلا ةحنم»و ««مارملا غولب حرش مالسلا
 .«ثيدحلا مولع يف

 ثداوح يف «دجن خيرات يف دجملا ناونع» باتك يف اهمامتب ةروكذم اًنيب نوثالثو ةعست يهو «هللا همحر خيشلا ءاثر يف اهلاق ()

 . ٠٤۹ ص ۱ج :دجملا ناونع يف ةمجرت هلو ه١۲۲١ ةنس مانغ نبا يفوت .15 ص اج .ها5١١١ ةلس

 . عساولا قيرطلا :عيهملاو «كرشلا ملظم نم هب ىوقأو» دجملا ناونع يف (۳)
 . يوقلا عاجشلا : عديمسلاو «اهيف هاذاح الو» دجملا ناونع يف 0



 ٠ عترت نيالا هناك وام ناك قو اًسماط ةياوغلا جهن هب داعو

 ق اياب دلو اهراختفا لويذ دجن هب تّرجو
 عملتو ءىش اواو ٌرِفاوس ماوَساهيف هراثآف

 «ةدابعلا ديحوت نم :هلسر هللا هب ثعب ام نايب يف :هعوضومف روكذملا هباتك امأو

 هلامك يفاني وأ ءربكألا كرشلا نم هيفاني ام ركذو «ةنسلاو باتكلا نم ةلدألاب هنايبو

 هيلإ لصوي وأ كلذ نم برقي امو «هوحنو رغصألا كرشلا نم «بجاولا
 هللا همحر هللادبع نب ناميلس خيشلا وهو «فنصملا ديفح هحرشل ىدصت دقو

 هنم بلطي نأ بجي ام نايبلا نم هيف زربأو «دافأو هيف داجأ اًحرش هيلع عضوف ”ىلاعت
 .؟ديحوتلا باتك حرش يف «ديمحلا زيزعلا ريسيت» :هامسو «داريو

 دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ هب دارملاف «مالسالا خيش» قلطأ ثيحو
 .ينالقسعلا رجح نب دمحأ هب دارملاف «ظفاحلا»و «ةيميت نب مالسلا

 هنم ضعبلاب ىنغتسي راركت اهضعب يفو ‹ عضاوم يف تطأ هتاز ةر تا املو

 ن ف اخوا ار ‹هلیمکتو هبيرقتو هبيذهت يف تلح اف قلمك ملو «لكلا نع

 . «ديحوتلا باتك حرشب ديجملا حتف» :هتيمسو ةدئافلل اًميمتت ةنسحتسملا لوقنلا

 ميركلا ههجول اًصلاخ هلعجي نأو «ديفتسمو ملعلل بلاط لك هب عفني نأ هللا لأسأو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ميعنلا تانج ىلإ هيف ىعَّس ْنَم اًلصومو

 . عبرت دجملا ناونع يف (0)

 هللا همحر لي . هللاب لاصتالا قداص < ءركنملا نع اًيهان فورعملاب اًرمآ «هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا يف اًعراب اًلضاف اًملاع ناك (۲)

 ءاهيلع هئاليتساو ةيعردلا هلوخد دعب ES GOS رجالا ترحل

 هومري نأ ركاسعلا رمأو ةربقملا ىلإ هجرخأ مث «خيشلل ةظاغإ ركنملاو وهللا تالآ هيدي نيب رهظأو ؛ ميهاربإ هرضحأف
 ¬ E .ها . هنع يضرو هللا همحر همسج اوقزمف اًعيمج صاصرلاب



 : ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 ا ي لا ا ب

 ادبي ال لاب يذ رمأ لك» ثيدحب المعو «زيزعلا باتكلاب ءادتقا ةلمسبلاب هّباتك أدتبا
 نبا لاق .نيقيرط نم نابح نبا هجرخأ .«ُمَطُْقُأ وهف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب هيف
 دمحلاب هيف أدبي ال لاب ېذ رمأ لك» هجام نباو دواد ذو .نسح ثيدحلاو :حالصلا

 وأ ُرتْبَأ وهف هللا ركذب حتتفي ال لاب يذ رمأ لك» دمحألو .«عطقأ وهف دمحلاب وأ هلل
 وهف هللا ركذب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك» اًعوفرم ةريره يبأ نع ينطقرادللو . «عطقأ
 ( . «عطقأ

 ركذلاو ءانثلا غلبأ نم اهنأل ؛ةلمسبلا ىلع هخسن ضعب يف رصتقا دق فنصملاو

 ميظع َلْقَرِهل هباتك يف امك «هتالسارم يف اهيلع رصتقي ةي يبنلا ناكو .مدقتملا ثيدحلل

 دمحلاب ىتثو «ةلمسبلاب اهيف أدب ىلاعت هللا همحر هطخب ةخسن يل عقوو . ''"مورلا
 ٌيبسُي ةلدمحلابو «يقيقح ةلمسبلاب ءادتبالاف :اذه ىلعو .هلآو ةي يبنلا ىلع ةالصلاو

 .هب اًءودبم نوكي دمحلا دعب ام ىلإ ةبسنلاب يأ ٠ يفاضإ
 ءاّصاخ اعف هنوك نيرخأتملا نم ريثك راتخاو .فوذحمب ةقلعتم «هللا مسب) يف ءابلاو

 ا

 .لاعفألل لمعلا يف لصألا نألف ءالعف هنوك امأ
 .هل أدبم ةلمسبلا لعج ام ٌرِوْضُي رمأ يف ةلمسبلاب ئدتبم لك نألف ءاًصاخ هنوك امأو

 .دوجولل قفوأو «ميظعتلا يف لخدأو .صاصتخاالا ىلع هتلالدلف ءاّرخأتم هنوك امأو

So bEىلا هلا  
 ال نطوم هنأ :اهنم .دئاوف لماعلا فذحل ىلاعت هللا همحر مّيقلا نبا ةمالعلا ركذو

 يف ةلمسبلاب ءادتبالا حص فذح اذإ لعفلا نأ :اهنمو .هللا ركذ ريغ هيف مدقتي نأ يغبني

 . اًصخلم ىهتنا .ًمعأ فذحلا ناكف .ةكرحو لوقو لمع لك

 لا مسب :ريدقتلا نوكيف .ةناعتسالل : ليقو E (هللا مسب» ءابو

 .يحولا ءدب باتك يف سابع نبا نع هاور يذلا ليوطلا نايفس ىبأ ثيدح ىف يراخبلا هاور )١(



 OO, ON e راسا E ar زو فوك ره اونو aS ده" o هولا o نه < هنو مط مه هع أب قاع تاهل همر أ ابو أ ميقا e اهيا اورو فق ولا "هل اهو “هنن ور دوبل نو" وك هج اه a ولو

 يفو ١[ :قلعلا] # كير زوسأب ا يف هروهظ امأو . هب اًكربتم «هركذب ادعت ينوك

 . ىفخي ال امك كلذ يضتقي ماقملا نآلف ٤١[ :دوه] اهر هلآ رس #

 ام لك نأل «ةمالعلا وهو مْسَّولا نم :ليقو .ولعلا وهو ٌومُّسلا نم قتشم مالو

 .مسوو همساب هون دقف يمس

 ماللا اومغدأو ‹ةزمهلا اوفذح لالا هلا :ءارفلاو يئاسكلا لاق (هللا) :هلوق

 هنأ : حيحصلا . هللا همحر ميقلا یا ةمالعلا لاق ا ةددسم ةدحاو امال اتراصف اصف «ماللا

 عماجلا وهو .ذش نم الإ هباحصأ روهمجو هيوبيس لوق وه امك «هلالا هلصأ نأو «قتشم

 لاد هنأ اودارأ امنإ قاقتشالاب اولاق نيذلاو .ىلُعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا يناعمل

 ‹عيمسلاو «ريدقلاو ميلعلاك «ىنسحلا هئامسأ رئاسك «ةيهلالا ىهو .ىلاعت هل ةفص ىلع

 ؛ ةميلق يهو « بير الب اهرداصم نم ةقتشم ءامسألا هذه نإف . كلذ وحنو <« ‹ ريصبلاو

 ةدلوتم اهنأ ال «ىنعملاو ظفللا يف اهرداصمل ةيقالم اهنأ الإ ‹قاقتشالاب ينعن ال نحنو

 هانعم سيل ءاعرفو كاصأ : ةئم قتشملا و: زدضعملل ةاحنلا ةيمستو . هلصأ نم عرفلا دّلوت هنم

 .ةدايزو رخآلا نمصتي اها 9 رابتعاب وه امنإو ءرخآلا نم دلوتم اأ نأ

 تقتلاف مسالا ءاف يه يتلا ةزمهلا تطقسأ «هلالا» هلصأ «هللا» :ريرج نب رفعج وبأ لاق

 يف اتراصف «ىرخألا يف تمغدأف ةنكاس يهو ةدئازلا ماللاو مسالا نيع يه يتلا ماللا

 سابع نب هللادبع نع انل يور ام ىنعم ىلع هنإف «هللا» ليوأت امأو .ةدّدشم ةدحاو امال ظفللا

 نب هللادبع نع كاحضلا نع هدنسب قاسو «قلخ لك هدبعيو ءىش لك هلأي يذلا وه» :لاق

 ىلع لد امو :لئاق انل لاق نإف «نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ هللا» :لاق سابع

 ."'لعفيو ليف يف الصأ هل نأو ؛دوبعملا وه هلالا نأو ةدابعلا يه ةيهولألا نأ

 :جاجعلا نب ةبؤر تيب ركذو

 ا نم نعجرتساو نحس هذملا تايناغلا د هلل

 )١( ليق ؟مسالا اذه ءانب هنم ناك لصأ لّعَمَيو لعِف يف كلذل لهف لئاق انل لاق نإف : اهصنو .ةصقان ةرابعلاو . لصألا يف اذك :

 هل نأو ءدوبعملا وه هلالا نأو ةدابعلا يه ةيهولألا نأ ىلع لد امو :لاق نإف . الالدتسا نكلو . الف برعلا اعا امأ

 «نالف هلأت» هللا دنع امم بلطيو هللا ةدابعب الجر فصي لئاقلا لوقل مكحلا يف برعلا عنامت ال : ليق ؟لَعْفَي لعف يف الصأ

 .خلإ .ةبؤر لوق كلذ نمو .فالخ الو ةحصلاب

 : هلأتلاو :نهلامجو نهتسحل حدملا تاقحتسملا یا «هدملا : عمجلاو ‹هحدم لثم «اهدم ههدمي ههدم :ناسللا يف لاق (۲)

 :تؤعجار.هيلإ انو انإ نلف ج او .دسلاو كلا



1۲ 

 و#ا
El EEO O Ey RE TO Ee CE OG O O E E 

 أ أ ونا أهلا لوا رو ا راه ka هلأ واف" O r E a Eo E OR a eR TED كتب ماه

 نأو.«هلأي هلأ نم ءلعفتلا هّلأتلا نأ كش الو .يلمعب هللا يبلطو يدبَعَت نم ينعي

 هنم تقطن دق برعلا نأ ىلع لدي ردصم هنم ءاج دقو .ةللادبع :هب قطن اذإ «هلآ» ىنعم
 سابع نبا ىلإ دنسلا قاسو عيكو نب نايفس هب انثدح ام كلذو .ةدايز ريغب لعمي لعفب
 فاسو OE VA OE كلا Ig كيوم ولا ؟"1كتع الو كوديوت ارفف

 (دبعي الو دبعُي نوعرف ناك امنإ» :لاق .«كتهالإو كرذيو» سابع نبا نع رخآ دنسب
 َدَبَع :(هِلَأ) نأ :اذه دهاجمو سابع نبا لوق نّيب دقف :لاق مث «دهاجم نع هلثم ركذو
 ىلإ همأ هتملسأ ىسيع نأ» اًعوفرم ديعس يبأ نع اًثيدح قاسو «هردصم ةهالالا نو
 .«ةهلألا هلإ هللا ؟هللا ام يردتأ : ىسيع لاقف ؛ هللا مسب بتكا : :ملعملا هل لاقف ؛ هيلع تالا

 ؛ةيظفل صئاصخ رشع فيرشلا مسالا اذهل :هللا همحر ميقلا نبا ةمآلعلا لاق
 يِصخأ ال» يب [هب] قلخلا ملعأ لاق دقف ةيونعملا هصئاصخ امأو :لاق مث .اهقاسو
 ىلع لامك لك هامسمل مسا صئاصخ يصحن فيكو «كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث
 لکو زع لکو ؛لامك لکو لالج لکو .دجم لکو ءانث لکو ءدمحو حدم لكو «قالطإللا

 الإ ليلق يف مهلا اذه ركذ امف .هنمو هلف ر ريو لضفو دوجو ؛ناسحإو ريخ لكو «لامج

 الو ؛ هج ف الإ مغو مه ذيع الو: ةةفشك لأ برک دنع الو ؛هلازأ الإ فوخ دنع الو «هرثک

 ريقف الو ءّرعلا هلانأ الإ ليلذ الو «ةوقلا هدافأ الإ فيعض هب قلعت الو ؛هعّسَو الإ قيض دنع
 فشك الإ رطضم الو ءهرصنو هدّيأ الإ بولغم الو «هسنآ الإ شحوتسم الو ءاّتغ هراصأ الإ
 .«تاكربلا هب لزنتستو ؛تابركلا هب فشكت يذلا مسالا وهف .هأوأ الإ دیرش الو ءهرض

 وهو .تانسحلا هب بلجتسُتو «تائيسلا هب عفدتستو «تارثعلا هب لاقتو «تاوعدلا هب باجتو
 هيو .لسرلا تلسرأ هبو «بتكلا تلزنأ هبو .ءتاوامسلاو ضرألا هب تماق يذلا مسالا

 ءادعسلا ىلإ ةقيلخلا تمسقنا هبو .داهجلا عرش هبو ءدودحلا تماق هبو ؛عئارشلا ترا
 ؛طارصلا بصنو طْسِقلا نيزاوملا تعضُو هبو .ةعقاولا تعقوو ؛ةقاحلا تّقَح هبو «ءايقشألاو

 يف لاؤسلا هنعو ؛لسرلا تثعب هقحبو ؛دمحو نيملاعلا بر دبع هبو ؛رانلاو ةنجلا قوس ماقو
 دعس هبو «ةاداعملاو ةالاوملا هيفو ءةمكاحملا هيلإو ماصخلا هبو ؛روشنلاو ثعبلا مويو ربقلا

 هفرع نم

 ؟ اتمثو اماأق هرو ؛رمألاو قلخلا رس وهف ؛ هح كرتو هلهج نم ىَقش هبو ‹ هقحعب ماقو

 رو

 EN : فارعألا] «َكَتَهلاََو كردو ضنألا ف اود قبل وق وم ا ٌنوعرف موق نم لأ َلاَقَو# 010



 الإ باقع الو باوث الو رمأ الو قلخ دجو امف ؛هلجألو هيلإو هب قلخلاف ؛ايهتنا هيلإو

 نقف َكَسَحْبُس الطب اده َتْقَلَخ ام ارا هاضتقمو هبجوم كلذو هللا امو كم الدوم

 .ىلاعت هللا همحر همالك رخآ ىلإ ١9١[ :نارمع لآ] 7 ع

 نب نامثع انثدح ىيحي نب ٌّيَّرسلا ينثدح :ريرج نبا لاق (ميحرلا نمحرلا) :

 هدنسب قاسو .«نينمؤملاب ميحرلاو «قلخلا عيمجب نمحرلا» :لوقي َيِمَرْزَعلا تعمس 7
 :لاق ميرم نبا ىسيع نإ» : يع هللا لوسر لاق :لاق - يردخلا ينعي - ديعس ا نع

 .«ةرخآلا ميحر :ميحرلاو .ايندلاو ةرخآلا نمحر :نمحرلا

 ههلأي 0000 اًمولأم هنوك ىلع لد «هللا» همساف :'''ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 مزلتسم كلذو .بئاونلاو جئاوحلا يف هيلإ اًعزفمو ؛اًعوضخو اًميظعتو ةبحم :قئالخلا

 هتينامحرو هتيبوبرو هتيهلإو ؛دمحلاو كلملا لامكل نينمضتملا ؛هتمحرو هتيبوبر لامكل

 دو + ىحب سيل نمل كلذ توب ليحتسي ذإ ؛هلامك تافص عيمجل مزلتسم :هكلمو

 هلاوقأ يف ميكح الو ؛ديري امل لاعف الو ؛ملكتم الو ؛رداق الو ؛ريصب الو ؛عيمس

 درفتلاو ةردقلاو لعفلا تافصو .«هللا» مساب صخأ لامجلاو لالجلا تافصف .هلاعفأو

 صخأ :ةقيلخلا رمأ ريبدتو ةوقلا لامكو ةئيشملا ذوفنو عنملاو ءاطعلاو عفنلاو ”

 صحا ةفطللاو فا لاو ةنملاو.:ةاتجلاو. راو ةوجلاو نضال تاو :تارلا ميم

 | .(نمحرلا)»

 ىلع لاد (ميحرلاو) ا هب ةمئاقلا اعلا ىلع لاد «نمحرلا» : اشا هللا همحر لاقو

 اً َنيِنِمْؤَمْلا ناكو# : ىلاعت هلوق لمأتف اذه مهف تدرأ اذإو .موحرملاب اهقلعت

 yl 'ىجي ملو [ ١١17[ :ةبوتلا] 4 بحت تقود مهب مَن ٤١[ :بازحألا]

 الف ؛هلامك تافص ىلع ةلاد اهنإف ؛توعنو ءامسأ يه ىلاعت برلا ءامسأ نإ :لاقو

 ءةفص وه ثيح نمف .هفصوو ىلاعت همسا نمحرلاف ؛ةيفصولاو ةيملعلا نيب اهيف يفانت

 مسالا درو لب ؛عبات ريغ نارقلا يف درو مسا وه ثيح نمو هللا مسال اًعبات ىرج

 . اًصخلم ىهتنا [5 :هط] #ىوَنْسأ شرما لع َنَمحَيلآ# ىلاعت هلوقك .ملعلا

 )١( ج «نيكلاسلا جرادم يف ١ ص ۱۸ .



 ف هلآ ىلعو لمحم ىلع هللا ىلصو « هلل دمخلا

 ر م بيب الاس
 .ميظعتلا هجو ىلع يرايتخالا ليمجلا ىلع مالكلاب ءانثلا هانعم (هلل دمحلا) :هلوق

 دمحلا نم معأ وهف وهف ء.ناكرألاو نانجلاو ناسللاب نوكي ركشلاو ؛بلقلاو ناسللا هدرومف
 اك ماو اك معأ دمحلاو «ةمعنلا ةلباقم يف نوكي هنأل ؛اًببس هنم ٌصخأو ا

 درفنيو ةدام يف ناعمتجي ؛ يهجو صوصخو مومع امهنيبف . .اهريغو ةمعنلا ةلباقم يف نوكي هنأل
 .ةدام يف رخآلا نع دحاو لك

 ىلع هللا ةالص ىنعم يف ليق ام حصأ (ملسو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو) : هلوق
 هؤانث هدبع ىلع هللا ةالص» :لاق :ةيلاعلا يبأ نع ىلاعت هللا همحر يراخبلا هركذ ام :هدبع
 عئادباو «ماهفألا ءالج» هيباتك يف هرصنو هللا همحر ميقلا نبا هررقو .(«ةكئالملا دنع هيلع
 . (دئاوفلا

 ىلع ىلصت ةكئالملا :اًعوفرم يلع نع دنسملا يف امك ءءاعدلا اهب داري دقو : تلق
 ظ ۰ .«همحرا مهللا هل رفغا مهللا :هالصم يف ماد 0

 رثكأ 57 ؛انه دمحأ مامالا هيلع صن ؛؟هنيد ىلع هعابتأ :ي أ «هلا ىلعو» :هلوق
 0 'نينمؤملا نم مهريغو ةباحضلا لمشيف هيف 0

 a ma ص . نفع >. ام
 L3 7 نزل

 .ضعب نود خسنلا ضعب يف ةلمجلا هذه )١(

 ىفوتسا هنإف « هللا همحر ميقلا نبا ققحملا ةم العلل ع ةالصلا يف ماهفألا ءالجا باتك يف كلذ ليصفت رظنا )۲)

 . هب اونمآ نيذلا هعابتأ لآلا نم دارملا نأو ‹ اهيف قحلا نيبو «كلذ يف بهاذملا



 ديحوتلا باك

 بت :هتمو .عمجلا ىلع ىلع ةداملا رادمو ؛اًبتكو ةباتكو اًياتك بتكي بتك :ردصم :باتك

 تاملكلا عامتجال ملقلاب ةباتكلاو ؛ليخلا ةعامجل ةبيتكلاو .اوعمتجا اذإ «نالف ونب

 .هل عضو ام هعمجل : اًباتك باتكلا يّمُسو .فورحلاو

 ءامسألاو ةيبوبرلا ديحوت وهو ‹تابئالاو ةفرعملا يف ديحوت :ناعون «ديحوتلاو

 ) .ةدابعلاو ةيهلالا ديحوت وهو «دصقلاو بلطلا يف ديحوتو .تافصلاو
 بتكلا هب تلزنو لسرلا هيلإ تعد يذلا ديحوتلا امأو :هللا همحر ميقلا نبا ةماّلعلا لاق

 تابثإ وه :لوألاف ءدصقلاو بلطلا يف ديحوتو ؛تابثالاو ةفرعملا يف ديحوت :ناعون وهف

 د ءا نه هاو هک مهلك وب هاا, قارار اه لا تا ةقفعد
 ‹حاصفإلا دج عونلا اذه نع نآرقلا حصفأ دقو ؛هتمکحو هتردقو هئاضق مومع تابثإو ؛هدابع

 وو وجا ل لو ةا ار ا و ةا رر لزا يف امك

 .كلذ ريغو ءاهلامكب صالخإلا ةروسو «نارمع
 بتكلا َلْهَأتَي لق :ىلاعت هلوقو «َنوردَكْلا اأ ْلُق# ةروس هتنمضت ام ا عونلا

 اضن ايف د د الو ايس ءوي كرش الو هلا اَلِإ َدْبَ الآ کنيو ايب ماوس َةَملَكح ملڪ کک الامت

 ليرنت روس لواو 56 :فارمغ لا 4 0 ا دشا اقف ار نإ ها نود ن ا

 .اهرخآو ؛فارعألا ةروس لوأو ؛اهرخآو ؛اهطسوو نمؤملا ةروس لوأو .اهرخآو ؛باتكلا

 يعونل ةنمضتم يهف نآرقلا يف ةروس لك لب .نآرقلا روس بلاغو ؛ماعنألا ةروس ةلمجو

 .هيلإ ةيعاد هب ةدهاش ؛ديحوتلا

 يملعلا ديحوتلا وهف «هلاوقأو هلاعفأو هتافصو هئامسأو هللا نع ربخ اّمإ نآرقلا نإف

 ديحوتلا وهف ؛هنود نم دبعي ام علخو هل كيرش ال هدحو هتدابع ىلإ ةوعد امإو «يربخلا

 ؛هتالمكمو ديحوتلا قوقح وهف ؛هيهنو هرمأو هتعاطب مازلإو «يهنو رمأ امإو .يبلطلا يدارالا

 ءازج وهف ؛ةرخآلا يف هب مهمركي امو ايندلا يف مهب لعف امو ديحوتلا لهأ ماركإ نع ربخ امإو
 ىَبقَعْلا يف مهب لحي امو لاكنلا نم ايندلا يف مهب لعف امو كرشلا لهأ نع ربخ امإو ؛هدیحوت

 هقوقحو ؛ديحوتلا يف هلك نارقلاف .ديحوتلا مكح نع جرخ نم ءازج وهف «باذعلا نم

 . ىهتنا .مهئازجو هلهأو كرشلا نأش يفو ؛هئازجو

 هدحو هلل هلل ةيهلإلا تابثإ نمضتي امنإ لسرلا هب تءاج 5 ديحوتلا : مالسإل | خيش لاق

 الو ؛هل الإ يلاوي الو ؛هيلع الإ ركوب لو هارت أل يقي ل: دلل الرسل ل1 كيش ذأ



 ےس
 اسأل ا: وا ها ا تا خخ كو لاا الو ؛هيف الإ يداعي و ت

 لاقو ٠١۳[. :ةرقبلا] مسيل ٌنَمْحَيلا وه الإ َهَلِإ ال ديو هلل کهکلوا# :ىلاعت لاق . تافصلاو
 لاقو .[ه١ :لحنلا] وبرأ ىف ديو هلل وه اََنِإ بنا تملا ١ ذي ل أ لوول : ىلاعت
 خب ال نإ ذي دم ماج اک ري م ب ل دم اه هللا عم عني نمو# :ىلاعت

 نود نم اَلَعِجَأ السر نم كلف نم تلي و لا لاو 0 ولاا # نورفيكْلا
 ىلإ سانلا اوعد مهنا ءايبنألا نم يبن لك نع ربخأو .[40 :فرخزلا] #َدوُدَبْعي ةهل ةهلاء نما

TTا ها یا و س و 5 کک ۶  
 يح ادب اتشلاو هوما کتبر انني ادو کی فک ولآ نود ني تودیع اًنِمَو مکن ورب اإ ر
 لأ الإ َهَلِإ ال مه لق اإ اوا ملل :نيكرشملا نع لاقو ٤[. :ةنحتمملا] دَ هلأ ونموت
 .ريثك نارقلا يف اذهو ١ ٣١[. :تافاصلا] چ نوَ يعاشل ا ارات ا أ نولوقو © تورکی

 ؛ملاعلا قلخ هدحو هللا نأ داقتعا وهو «ةيبوبرلا ديحوت درجم :ديحوتلاب دارملا سيلو

 ليلدلاب كلذ اوتبثأ اذإ مهنأ ءالؤه نظيو .فوصتلاو مالكلا لهأ نم هنظي نم كلذ نظي امك
 لجرلا نإف «ديحوتلا ةياغ يف اونف دقف هيف اونفو اذه اودهش اذإ مهنأو .ديحوتلا ةياغ ااف

 قلاخ هدحو هنأب ٌرقأو «هنع هّرني ام لك نع ههّزنو تافصلا نم ىلاعت برلا هقحتسي امب َرقأ ول
 لالا وه نحو هللا دنا تدق يمحو هللا ذل هلال نأ نينو ا نكي ولا ی لك
 يذلا دوبعملا هولأملا وه :«هلالا»و «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب مزتليو :ةدايعلل قحتسملا

 ىنعمب «هلالا» رسفملا رشف اذإف .عارتخالا ىلع رداقلا ىنعمب هلالا وه سيلو «ةدابعلا و

 وه اذه تابثإ لعجو .هلالا فصو ٌّصصخأ وه ىنعملا اذه نأ دقتعاو «عارتخالا ىلع رداقلا
 نع هنولوقي يذلا وهو - ةيتافصلا ةملكتم نم هلعفي نم كلذ لعفي امك - ديحوتلا يف ةياغلا
 يكرشم نإف . ليي هلوسر هب هللا ثعب يذلا ديحوتلا ةقيقح اوفرعي مل .هعابتأو نسحلا .يبأ
 57 : ىلاعت لاق .نيكرشم اذه عم اوناكو یش لك لا هاو هللا نان .قيرفم اوناك برعلا
 نم ملا :فلسلا نم ةفئاط تلاق ٠١56[. :فسوي] 4 نرسم مشو الإ هلأ مهراكأ ٌنِمْؤَي

 ل مآ لق# :ىلاعت لاق ” ةريغ نودبعي اذه عم مهو هللا :نولوقيف ؟ضرألاو تاومسلا قلخ

 6 تولا PEE رک الآ د لو تولت نڪ دإ ايف نتو شيل

 رج وهو رن ل کک وي س لف توق القأ لق هلي نووي © ميل شرما برو

 سيلف ۸٤-۸٩[. :نونمؤملا] تورس قاف لف ل توفي ٠ نم رک تإ هي راجي الو
 نود هل اًيعاد ءهاوس ام نود «هل اًدباع نوكي هقلاخو ءيش لك ف ىلاعت هللا ناب ٌرقأ نم لك

 كك

 لسا قب ر ليز نب نمح رلادبعو كاحضلاو ةداتقو يبعشلاو ةمركعو ءاطعو دهاجيمو سابع نا نع ريثك نبا هرکذ (۱)



 ٠١[. :تايراذلا] «ِنوُدْبحَل الإ مذالاو َنحملا تفلح اَمَو## :ىلاعت هللا لوقو

 lds elegê ىلا و فارسا lS EE ياوضااد
 ءاعفشلا اوتبثأو ءءيش لك قلاخ هللا ناب اوُرقأ نيكرشملا عو . هنع لهن امع ليهنيو «هب

 كلوا لف افشل ىلا نود ويب اود نا رن: لامك لاق A ey قي 0 -

 نقلا مذ للا وتلا كلُ أ ميج دعََشلا لب لك © تلقي الو ای نکلی ال
4 

 ءالؤه َنوُلوُمَيَو مُهْعَفْي ال و مشرضب ال ام هلأ بود ني ترینو :ىلاعت لاقو ٤۳ ٤٤[. :رمزلا]

 : سنوي] اً i 72 سجل هك ضنا ف و الو تولا ف س E امي أ ےس ل وتا لق دنع انوكعفس

 رس رم r هے reta ۶ ا ی چ e ور رار ر

 امو مڪروه هارو منتو 7 قرم لوأ ا مک درد اتومتنج دلو :ىلاعت لاقو .۸
 مس ورو? 27 م وک اک a 000 97 578 0 اش ا

 ا A رف دلا عفش کیم یرن
 € ا حک ع اانا لا قود نف E e لاقو ۹٤[. :ماعنألا]

 ءاهوعديو 2 رمقلاو سمشلل دجسي نم “"ءالؤه عابتأ ناك اذهلو ١10[. :ةرقبلا]

 تدقتعا اذإ كرشلا امنإ .كرشب سيل اذه نإ :لوقي مث .©)اهيلإ برقتيو اهل كسنيو موصيو
 نيد نم رارطضالاب مولعملا نمو .اًكرشم نكأ مل ةطساوو اًببس اهتلعج اذإف «يل ةربدملا اهنأ

 ظ . همالك ىهتنا . كرش اذه 0-0

 رجلاب [51 :تايراذلا] (4ِنوُدْبمَل الإ ىنإلاو لأ ُتْمَلَح امو :ىلاعت هللا لوقو) :

 .ءادتبالا ىلع عقرلا زوجيو بابا
 . لسرلا ةنسلأ ىلع هب رمأ ام لاثتماب هللا ةعاط يه ةدابعلا :مالسالا خيش لاق

 ةرهاظلا لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلا :اضيأ لاو

 . ةنطابلاو

 .ةيدوبعلا بتارم لّمك اهلّمك نم :ةدعاق ةرشع سمخ ىلع اهرادمو :ميقلا نبا لاق

 ةيدوبعلل يتلا ماكحألاو . حراوجلاو ناسللاو بلقلا ىلع ةمسقنم ةدابعلا نأ :كلذ نايبو

 «ناسللاو «بلقلا نم دحاو لكل ّنهو .حابمو «هوركمو «مارحو «بحتسمو «بجاو :ةسمخ

 . حراوجلاو
 للا قلع عرشلا فئاظو تيّمّسو و ءللذتلا ةدابعلا لصأ : يبطرقلا لاقو

 .ىلاعت هلل نيللذتم نيعضاخ اهنولعفيو اهنومزتلي مهنأل «تادابع
 ةمكحلا يه هذهف .هتدابعل الإ سنالاو نجلا قلخ ام هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأ :ةيآلا ىنعمو

 ةدابع وه يذلا رحسلاب لغتشيو «مالسالا ىلإ بستني نمم ريثكك «ىنعملا اذه ىلع ديحوتلا ةفرعم نومعزي نمم يأ )١(

 .هليصفت يتأيس امم كلذ ريغو رمحألا وأ دوسألا ناويحلا حبذو روخبلاو مئازعلا عاونأب نيطايشلاو بكاوكلا

 ٠ . كسانملا نم هللا تيبل جاحلا لعفي امك «ةمعطألا عنصيو .حئابذلا اهل حبذي يأ (۲)



 هو و اها ها هلا ها ها ها »ا OG هه هل هه © »ا ها »© وه هل هه GC GHG GG dG GG aA DBO Gg CS G4 gg و 9 4 GŞG 49g@4 هل 44 4+” 4 ¥ ةف »»

 .ةينيدلا ةيعرشلا ةمكحلا يهو : تلق

 ب قل .روظحملا كرتو رومأملا لعفب هتعاط يه هتدابعو :ريثك نبا دامعلا لاق ا

 لذلاو دايشالا ةباغ قديففلا ىلا كلن مالسمالا» ماسالا ىف ةن ا نيد
 .ىهتنا . عوضخلاو

 و ودعا نلغلا تلك و ی يف اوا لاو

 جاتحم ريغ هنأ ربخأو .باذعلا دشأ هبذع هاصع نمو «ءازجلا متأ هازاج ها «هل

 بلاط: يبا ني.ىلع:لاقو .مهقزارو مهقلاخ وهو مهلاوحأ عيمج - ىف هيلإ ءارقفلا مه لب ٠

 الإ :دهاجم لاقو «يتدابع لا مهوعدأو ينودبعي نأ مهّرمأل الإ» :ةيآلا يف هنع هللا يضر

 نأ نفل ُبَسْحَأا## :هلوق اذه ىلع لديو :لاق ا خيشو جاجزلا هراتخا ."مهاهنأو مهرمآل
 :عضوم ريغ يف نآرقلا يف لاقو (ىَهْنُي الو ٌرَمْوُي ال» :يعفاشلا لاق ۳١[ :ةمايقلا] ىس كر
 لسرلا لسرأو «هل اوقلخ امب مهرمأ دقف ١[ :ءاسنلا] كبر وقتال ١١[ :ةرقبلا] 4 يَيَر اودع
 نوجتحيو نيملسملا ريهامج همهفي يذلا وهو ؛اًعطق ةيآلاب دصق يذلا وه ىنعملا اذهو .كلذب

 . هيلع ةيآلاب
 4لا نْذِإي عايل الإ ٍلوُسَر نم اَمْلَسْرَأ امو :ىلاعت هلوق هبشُت ةيآلا هذهو لاق

 ال دقو نودبعُي دق مث .هتدابعل الإ مهقلخ ام كلذكو ؛ىَصْعُي دقو عاطُي دق مث [14 :ءاسنلا]

 وهو :يناثلا مهلك مهب لعفيل مهقلخ وهو «لوألا ّلعف هنإ :لقي مل هناحبس وهو .نودبعي
 مهل لصحيف .هل نيلعافلا مه اونوكيف «يناثلا مه اولعفيل لوألا لعف هنأ ركذ نكلو «هتدابع

 :ا .مهلو مهنم هاضريو هبحي ام لصحيو مهتداعس هلعفب
 :ةنيداحألا هيت تارت اه: عملا اذهل دهشيو

 هلك يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هحيحص يف ملسم هجرخأ ام :اهنمف

 ؟اهب اًيدتفم تنكأ اهيف امو ايندلا كل تناك ول :اًباذع رانلا لهأ نوهأل ىلاعت هللا لوقي» :لاق

 يب كرشت الأ مدأ بلص يف تنأو اذه نم نوهأ كنم ثتدرأ دق :لوقيف . معن : لوقيف

 هللا هدارأ ام فلاخ دق كرشملا اذهف «2''”كرشلا الإ تيبأف - رانلا كلخدأ الو :لاق هبسحأ -

 هذهو «هریغ هب كرشأف «هنم هللا هدارأ ام فلاخف ءاّئيش هب كرشي الأو هديحوت نم :هنم ىلاعت

 . مدقت امك ةينيدلا ةيعرشلا ةدارالا يه

 :انضيأ يراخبلاو لزمفحا مامالا هاور )١(



 د
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 « توخدطلا وبنحو هلا أوُدَبَعأ نأ اوسر وَما لڪ ىف اتن دقلو# :هلوقو

 ۳١[. :لحنلا]

 ناعمتجي «قلطم صوصخو مومع ةيردقلا ةينوكلا ةدارالاو ةينيدلا ةيعرشلا ةدارالا نيف

 نم جنت كلذ مهفاف و وك يروم يرحل دارا درو . عيطملا صإخُملا قح يف

 .مهيعباتو مالكلا بابرأ تالاهج

 N CT هنا ارفق نا ةلرثت ل و ا ر قو لاق
 يضر باطخلا نب رمع لاق .دحلا ةزواجم وهو «نايغطلا نم قتشم :توغاطلا :۳٠[ لحنلا]

 لزنت تناك نايك :تيغاوطلا» :هنع هللا ىضر رباج لاقو .«ناطيشلا توغاطلا» :هنع هللا

 . هللا نود نم دبع ام لك توغاطلا» :كلام لاقو . متاح فا نبا امهاور «نيطايشلا مهيلع

 .[هللا ريغ ةدابع نم هنّيز امو ناطيشلا :توغاطلا :ريثك نبا دامعلا لاق]

 ناف اا ا لا با ةمداعلا ةا دقو. داف رفعي رركتلا كلو كلف
 :موق لك توغاطف .عاطم وأ «عوبتم وأ ءدوبعم نم «هّدح ٌدبعلا هب زواجت ام لك :توغاطلا

 هللا نم ةريصب ريغ ىلع هنوعبتي وأ هللا نود نم هنودبعي وأ «هلوسرو هللا ريغ هيلإ نومكاحتي نم

 لاوحأ تلمأتو اهتلمأت اذإ ؛ملاعلا تيغاوط هذهف «هلل ةعاط هنأ نوملعي ال اميف هنوعيطي وأ

 لوسر ةعاط نعو توغاطلا ةدابع ىلإ ىلاعت هللا ةدابع نع ضرعأ مهرثكأ تيأر ءاهعم سانلا
 . هتعباتمو توغاطلا ةعاط ىلإ ةَ هللا

 لكلا هذي لوس سانلا نم ةفئاط لك يف ثعب هنأ ىلاعت رج اف لاا فن ااو

 , لاق امك «هاوس ام ةدابع اوكرتاو هدحو هللا اودبعا :يأ 4 ترجل اينو هللا اودبعا تنأ#

 4ك ماننا ل قولا قولي -كنتنما دقق ساي ريزو: تراب ركب نمف < قلاعت
 .ىقثولا ةورعلا ىه اهنإف «هللا الإ هلإ ال» ىنعم اذهو .[7057:ةرقبلا]

 نع ىهنيو «.هللا ةدابع ىلإ 55000 لسرلا 9 مهلك ا هذه يف ريثك نبا دامعلا لاق

 مدا ينب يف كرشلا: تح له كلذ لسرلا سانلا ىلإ لسري هناحبس لزيا ملف هاوس ام ةدابع

 نأ ىلإ .ضرألا لهأ ىلإ نتاع هلا كب لريسر.هلوأ تاكو مهلا لستأ نيذلا سونا عف ىف
 امك مهلكو .«براغملاو قراشملا يف نجلاو سناإلا هتوعد تقّبط يذلا ياي دمحمب مهمتخ

 نودع أنآ لإ هَل TD لول نهب كلم وم كلما انور 2 قلاع هنا لاق
 او دعا ت او و دَ لح ىف انشعب 7 00 ةيآلا هله يف 0 0-0 .[6 ا

 نبجلاو ةعاجشلا نإو «ناطيشلا توغاطلاو رحسلا تبجلا نإ) :لاق رمع نع يسبعلا دئاق نب ناسح نع ريثك نبا هركذ (۱)

 ناك رش لك لمشي هنإف ءاّدج يوق «ناطيشلا هنإ» :توغاطلا يف هلوق ىنعمو : ظفاحلا لاق مث «خلإ لاجرلا يف زئارغ نوكت

 .ريرج نبا هاور كلذكو .اهب راصنتسالاو ءاهيلإ مكاحتلاو «ناثوألا ةدابع نم ةيلهاجلا لهأ هيلع



TSحاج اسهل ُضْفْخأَو ٠ اميركح الوق امهَل لقو امهرهنن الو ِفأ انه لقت الف امهالك وأ امه دح هي مصر راهم وك كب داع عع يع علو قل ا ا ور  
 ظ ر ی کک و ا اقوم
 .1156757:ءارسألا] # اريغَص ىاسر 3 امهمحرأ بر ةمحلا أ نم لذلا

 كلذ نع مهاهن هنأل ؛ةيفنم مهنع ةيعرشلا ىلاعت هللا ةئيشمف ىم نم ءوِنوُد نم اَندَبَع ام هَل
 ءاهيف مهل ةجح الف - اًردق كلذ نم مهنيكمت يهو - ةينوكلا هتئيشم امأو ههِلِسَر ٍنّْسلَأ ىلع
 كلذ يف هلو ءرفكلا هدابعل ىضري ال وهو «ةرفكلاو نيطايشلا نم اهلهأو رانلا قلخ ىلاعت هنأل
 دعب ايندلا يف ةبوقعلاب ا هنأ 0 يلاعت هنإ مث «ةعطاقلا ةمكحلاو «ةغلابلا ةجحلا
 .["+ :لحنلا] 4ةَلَلَّصلا هيَ ْتََح ْنَّن مُهْنَو هلأ ىَدَه نم مهنيف» :لاق اذهلف ءلسرلا راذنإ
 . ىهتنا

 ْنَّن مُهَْو هلأ ىَدَه ْنَن مُهَنِمَم# :هلوق كلذو .اهلبق يتلا ةيآلا رسفت ةيآلا هذهو : تلق
PE م 

 . !ريدتف € للص هلع ْتَقَح

 هللا ةدابع ىلإ مهممأ مهتوعد «لسرلا لاسرإ يف ةمكحلا نأ ىلع هال نع كلو
 تفلتخا نإو «نيلسرملاو ءايبنألا نيد وه اذه نأو ءهاوس ام ةدابع نع ىهنلاو «هدحو
 يف دب ال هنأو [18 :ةدئاملا] # اَجاَهْنِمَو رش ا لكَ ب کلو :ىلاعت لاق امك . مهتعيرش

 . حراوجلاو بلقلا لمع نم ناميالا

 لاق [؟* :ءارسالا] ( 4 اًمدَسَحِإ ِنيدِلْوْلاِبَو هاي 5 نديم هلأ كير :نمقوإ# ىلاغت 7 :لاق
 نع ريرج نبالو .مهريغو دوعسم ُنباو بعك نب نبأ أرق اذكو ٠ ىصو : ينعي نت قو : دهاجم

 ( | .رمأ ينعب ر كير یضقو# سابع نبا
 او او اه نود تحبو اا 2 عملا لك ذا ا الأ» كاعت ةلوقو

 ظ . هللا الإ هلإ ال» : ىنعم

 نودي .تايثألا :كللذكو. «اًديسوت سيل ندا يفنلاو : ىلاعت هللا همحر مّيقلا نبا لاق

 ولا ةفيقع ةقيقح وه اذهو «تابثالاو يفنلل اًتمضتم الإ ديحوتلا نوكي الف «يفنلا

 هند انعم يقف اك ا الخلا ا اونسحت نأ ىضقو :يأ #ااسحإ شيلولايو# : هلوقو

 4 صل ل كيدلولو يل ٌرْكحْشَأ أ :ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت لاق امك .هل كيرش و
 ١5[. :نامقل]

 ی 0 لب نأ هنن ا دقني ر 14321 لا د شتي و اوو
 «امهربش الو# سلا لوقلا تاره ندا وه يذلا فيفأتلا الو ىتح « اًئيس ال وق امهعمست ال

 ىلع] كيدي ضفنت ال» :حابر نب ءاطع لاق امك «حيبق لعف امهيلإ كنم ردصي ال :يأ
 . «[كيدلاو
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 :لاقف «نسحلا لوقلاو نسحلا لعفلاب هرمأ «حيبقلا لوقلاو حيبقلا لعفلا نع هاهن املو
 م للا َحاَنِج اَمُهَل ضْفْخَآَو## :هلوقو .ريقوتو بدأب اًبيط ايل : يأ ةاميرك لوم اَمُهَّل لقول

 ضار 5 9 امهتافو دنعو امهربك يف أ منا بر لقو# .امهل عضاوت :يأ # َةَمْحرلأ

 سنأ نع قرط نم يورملا ثيدحلا :اهنم «ةريثك ثيداحأ نيدلاولا ّرب يف درو دقو . اص
 ام ىلع «هللا لوسر اي :اولاقف . «نيمآ « نيمأ) : لاق ربنملا دعص امل یم هللا لوسر نأ : هريغو

 : لق كيلع ّلصي ملف هدنع َتركذ ئرما ٌفنأ َمِغَر ءدمحم اي :لاقف ليربج يناتأ» :لاق ؟تنمأ

 هل رفغُي ملو جرخ مث ناضمر رهش هيلع لخد ئرما فنأ مغر :لاق مث «نيمآ :تلقف «نيمآ

 «ةنجلا هالخدي ملف امهدحأ وأ هيوبأ كردأ ئرما فنأ مغر لاق مث .نيمآ :تلقف «نيمآ :لق

 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم دمحأ مامالا یورو '«ںیمآ : تلقف «نیمآ : لق

 لاق «ةنجلا لخدي مل ءامهالك وأ امهدحأ ءهيدلاو كردأ لجر فنأ مغر مث «فنأ مغر» : هب

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو .هجولا اذه نم حيحص :ريثك نبا دامعلا

 .نيدلاولا قوقعو «.هللاب كارشالا :لاق ءهّللا لوسر e ا5 رئابكلا کا مكئبنأ الآ» : ل

ENE lSهووقلا  e E E El ES 
 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع رع . ملسمو يراخبلا هاور «تكس هتيل

 نبا هححصو يذمرتلا هاوز] «نيدلاولا طخس يف هطخسو «نيدلاولا اضر يف برلا اًضر# :ل
 لكك يبنلا دنع سولج نحن انيب» :لاق هنع هللا يضر يدعاسلا ا يبأ نعو [مكاحلاو نابح

 دعب هب امهّربأ ءيش يوبأ رب نم يقب له «هللا لوسر اي :لاقف ةملَس ينب نم لجر هءاج ذإ

 a ae aA اقر اميل ONE :ةاللعلا "يعل لاق[ اهيكزم
 EON Gl نار هراذا يا ارو هايم ماركإو ءامهب الإ لصوت ال يتلا محرلا
 ا ةريثك ىنعملا اذه

 يف مكاحلا هاورو .فيعض ةملسو «هنع نادرو نب ةملس قيرط نم امهيدنسم يف رازبلاو ةبيش يبأ نبا :سنأ نع هجرخأ )١(
 «نيدلاولا رب يف يراخبلاو ءريبكلا يف يناربطلاو .هحيحصو هتاقث يف نابح نباو .دانسالا حيحص لاقو كردتسملا

 هاورو .تاقث هلاجرو رجع نب تک نع ولك «ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو «ناميالا بعش يف يقهيبلاو

 نباو يئاسنلا هجرخأو يذمرتلا هيلإ راشأو .دارفألا يف ينطقرادلاو «هبيذهت يف يناربطلاو «درفملا بدألا يف يراخبلا

 نب رامع نع يناربطلاو رازبلا هجرخأو . هللادبع نب رباج نع مهلك «ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو ةليللاو مويلا يف ينسلا

 يف نابح ¿ن نباو ةميزخ نبا هجرخأو .رذ يبأو سابع نبا نع يناربطلا هجرخأو دوعسم نبا نع رازبلا هجرخأو .رساي

 : تير يمص ىدمرلا لاكؤ ديحأو ىدمردلا هده اًرصتخم تاوعدلا يف يقهيبلا دنع وهو ةريره يبأ نع امهيحيحص

 نباو يناربطلاو رازبلا هجرخأو «ةرمس نب رباج نع ريبكلا يف يناربطلاو هدنسم يف رازبلاو دارفألا يف ينطقرادلا هجرخأو

 . يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللادبع نع مصاع يبأ
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 . [م+ :ءاسنلا] € كيس هل ارك رشم لو

 اندسخإ دلوبو اعيش دب انف الأ تم كلا مرح ام لَنَا ۇلام لق :هلوقو

 يف هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق ( 4 عيه وب ارش الو لا اوڈیعاو :هلوقو) :لاق

 ىلع لضفتملا قزارلا قلاخلا هنإف ءهل كيرش ال 5 هتدابعب هدابع ىلاعت هللا رمأي :ةيآلا هذه

 .هتاقولخم نم اًئيش هب اوكرشي الو هودحوي نأ مهنم قحتسملا وهو «تالاحلا عيمج يف هقلخ

 اا

 اذه خسن نم ةدمتعملا خسنلا ضعب يفو «ةرشعلا قوقحلا ةيآ ىمست يتلا يه ةيآلا هذهو

 ةيآل ىتآلا دوعسم نبا مالك ةبسانمل اهتمدق اذهلو «ماعنألا ةيآ ىلع ةيآلا هذه ميدقت باتكلا

 . بسنأ اهدعب هركذ نوكيل «ماعنألا

 كم وب انش لأ عي ڪَر مرح هرس ام لنآ اَوَلاَت لق :ىلاعت هلوقو) :[لاق]

 ,[1 101-98 :ماعنألا] "”تايآلا (4 نسعي يدوي
 وهل او ا دم هلوسزو هل ىلا لورق هللا همحر رك خيا دامعلا لاق

 4ل 7 اولبقأو اومله :يأ #أَلاَمَتط :هللا مهقزر ام اومرحو «هللا ريغ اودبع نيذلا نيكرشملا

 كرشلا نع يهنلاب اهضرف يتلا ةدابعلاب رمألا نرق ىلاعت هنإف . اًضيأ ءاهل اوقلخ يتلا ةدابعلا نيبت ةيآلا هذهو :نويعلا ةرق يف لاق )١(

Eبلل موسما  gnامك اًلصأ هنودب حصت الف ةدابعلا ةحص يف ط  
 نيل تلل نم ن َلِإَو َكِلِإ أ دقو : ىلاعت لاقو .[44 : ماعنألا] (َنوُلَمْعي ع فا ا : یلاعت لاق

 رصحلا ديفي لومعملا ميدقتف [17 ٠٠١ : رمزلا] 4َنركْدَشلَأ ىت < رکو دعا هللا لب © َنيِرِسَل نم وکو كع طح تكرس

 lS ES يأ

 ميقلا نبا ةمالعلا لاق امك «هنع ىهن ام كرتو هب رمأ ام لعفب ةدابعلا وه نيدلاو ١١[ : رمزلا] بلا هَل اًصِخم هَ دبعأ نأ ترمي

 . ىلاعت هللا همحر

 يناثلاداعملاموي هؤازجو توو وه يىللا ىلا رمألاو

 .مدقت امع لفغت الف ةدابعلا ةت ةساشاو هلصأ نأ مدقتو

 لهأ هيف عقو امك ؛تامرحملا مظعأ وه يذلا كرشلا اذه يف ةمألا هذه يرخأتم نم رثكألا عقو دقو :نويعلا ةرق يف (۲)

 تاللا كئلوأ دبع امك «نجلاو ثيغاوطلاو راجحألاو راجشألاو دهاشملاو روبقلا اودبع هِي يبنلا ثعبم لبق ةيلهاجلا

 ؛ةرفن دشأ ديحوتلا ىلإ اوعد اذإ اورفنو ءاّئيد كرشلا اذه اوذختاو .ناثوألاو مانصألا نم اهريغو لبهو ةانمو ىزعلاو

 ني لا كد اذإو حلا توُنمؤُ ال نذل كرا تراقتما تسول كادر ي لاق" امك «هتادربسل يقع داكار

 ٤١[. :ءارسالا] اوف رهرتبدأ ىلع اولو مدعو ِناَْلا يف كير تركذ اًدِإَو# ىلاعت لاقو .[45 :رمزلا] َتوٌرِشْبَْسَي مه اذإ ونود
 اوملع ۳١ ۳١[ :تافاصلا] 4 نوت عاقل اتيا ارال اًنَأ ولوو © تركت ها الإ هلل آل مل َلِ اإ انك ْمَُنِإ لاقو

 هذه ىنعمب ملعأ نوكرشملا كئلوأ راصف .هيلع تلد يذلا ديحوتلا اوركنأو «هيف اوعقو يذلا كرشلا يفنت هللا الإ هلإ ال نأ

 ملعو ماكحألا ضعب يف ةيارد مهل نيذلا مهنم ملعلا لهأ اميس ال ةمألا هذه يرخأتم رثكأ نم «هللا الإ هلإ ال» ةملكلا

 يف اوعقوف ؛هوركنأو تافصلاو ءامسألا ديحوت اولهجو «هونيزو هل يفانملا كرشلا يف اوعقوف ةدابعلا ديحوت اولهجف ؛مالكلا
 اًركنم فورعملا داع ىتح مالسالا ةبرغ تدتشا دقو «لطاب وهو قح كلذ نأ مهداقتعال «بتكلا هيف اوفنصو :اضيأ هفت

 «أدب امك اًبيرغ دوعيسو اًبيرغ مالسالا أدب» : ايب يبنلا لاق دقو .ريبكلا هيلع مرهو «ريغصلا اذه ىلع أشنف ءافورعم ركنملاو
 ةمألا هذه قرتفتسو «ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا» :ِيَِي لاق دقو



۲۳ 

 هس ل حاس ر
 ر - سار ص ےس 42 ٤ Asr ع سا هل ر 2 ا

 امو اهنم ره ام شجاوفلا اور E اَنِإَو مڪر نن قلم ند مكدللزأ اولئقت الو
 مع

Eنم اًرمأو هنم اًيحو لب او اًصرخَت ال ا 4ء > در مرح  

 الأ مكاصو :هريدقت قايسلا هيلع لد اًفوذحم .مالكلا يف نأكو 9 دب اس لا هدنع

 .ها 4دب مکلصو كلذ ةيآلا رخآ يف لاق اذهلو ءاّئيش هب اوكرشت

 ديال عملا فرب هياكل ارتثألا قم -- اوو ا کل مزح ا دفنت

 «ريثك نبا هركذ يذلا اذه :اهنسحأ «لاوقأ ةعبس #اكِيَس وب اف لا : یلاعت هلوق يف ماشه

 فرحو - «مكاصو» يهو - ءامهدحأ نم ةلمجلا تفذحف ءاوكرشت الئل كلذ مكل نّيب :هيليو

 اودبعا» لوقي :اولاق هيَ هللا لوسر مهل لوقي امع اولئس اذإ اذهلو .ىرخألا نم هلبق امو رجلا

 يذلا وه اذهو '''لقرهل نايفس وبأ لاق امك (مكؤابآ لوقي ام اوكرتاو . اًئيش هب اوكرشت الو هللا

 .«اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق» :مهل ةا هللا لوسر لوق نم هريغو نايفس وبأ همهف
 امهظفحو امهرب نيدلاولا ىلإ ناسحالا :يبطرقلا لاق (4اًناَسحِإ نَبدِلَوْلابَوإ) :ىلاعت هلوقو

 ىلع بصن (اناسحإ)و امهيلع ةنطلسلا كرتو ءامهنع قرلا ةلازإو ءامهرمأ لاثتماو امهتنايصو
 ا اهيا تيتا ولا اوتسحأو را نم لعف هبصانو «ةيردصملا

 يأ ةرقفلا» :قالمالا (4 اإ و قصتي نك ىلإ ني مكنت الدم لَو! :ةلوكز
 ثانالاب كلذ لعفي نم مهنم ناكو «مهايإو مكقزار 0 ءرقفلاو ةليعلا ةيشخ مكتانب 0 ال

 :تلق) هنع هللا يضر دوعسم نبا نع نيحيحصلا يفو . يبطرقلا هركذ ءرقفلا ةيشخ روكذلابو

 ؟يأ مث :تلق .كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا يأ «هللا لوسر اي

eمث . كراج ةليلحب ينازت نأ :لاق ؟يأ مث :تلق 0  

 الإ هلا ىح ىلا نشلا نلت لَو رح اإ هلآ عم ترت ال نیرو : اک هللا لوسر الت
 نم ييف دلو ذا مكب ثادصلا ل فعدم ه ات قاب ل لعب ر زب الي نعل
 هلأ ناو ٍتنَنَسَح َمهِتاَْيَس هلآ لب كلِهلؤأ ایس المس لمَ ار نات نم ل
 4-17١[. 0 اَ اروفَع

asورق 5190:  El EL ENنع ماع هن ا لاق (4 رطب  

 هيلع انآ ام لثم ىلع ناك نم :لاق ؟هللا لوسر اي ىه نمو ؛اولاق .ةدحاو الإ رانلا ىف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع

 هاورو .اهريغو ننسلا يف وهو ظافحلا نم هريغو ريثك نبا دامعلا هركذ امك قرط نم حص دق ثيدحلا اذهو «يباحصأو
 ْ .ةثالثلا نورقلا دعب يب يبنلا هب ربخأ ام عقو دقو «ماصتعالا باتك يف رصن نب دمحم

 كرت كفو ‹«عرش امب الإ دبعي الأو هللا الإ دبعي الأ هلصأ نإف ؛ مالسالا نيد لصأ وه يذلا ديحوتلاب لهجلا مع اذهلف

 E هلو ىلاعت هللا نكلو «عدبلاو كرشلاب ةبوشم نيرثكألا ةدابع تراصو اذه

 .كلذ ىلع ركشلاو دمحلا هلف ؛هلسرو هئايبنأ ىلع اهلزنأ يتلا هتانيبو هللا ججح لطبت اليكل «ةريصب ىلع هيلإ عادو

 .ليوطلا نايفس يبأ ثيدح يف «يحولا ءدب يف يراخبلا هاور )١(



 1 س ےس رسک ےس ر ا 4 2 سار ا

 ابرك الو ٠ دوق کل وب مکنصو کلک ینا الإ ھا مرح یا قتلا اوشن الو طب
 الإ اس بلكت ال ب نارا لكلا: اوقؤأو ل ىح نسحأ ىه ىلاي الإ يتلا لام 0 ع ار م ورس ا رس ورک و سرا یر 39 چ ر 0 0 2 يمس

 هل اتلعج ام ماسقأ نايفوتست ناتلاح (نطب)و (رهظ)و . يصاعملا يهو «شحاوفلا عاونأ عيمج

 : هش ءا الا قرم

 داوعشم نيا نع : نيحيحصلا يف (4 حلا الإ هلل مرح ىلا تلا اولن الوإ#) :هلوقو
 هللا نرو دمهم نار0 09 نأ دل س ئرفا 6-3 : اًعوفرم هنع هللا يضر
 . «ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو «سفنلاب سفنلاو «ينازلا E :كتالذ قدخاب ا

 له خا راشإ (مكلذ) :ةيطع نبا لاق (*تْوومَل لعل وب ْمُحَدََصَو کلد#) :هلوقو
 يأ ليلعتلل (لعل) (نولقعت مكلعل) هلوقو .ررقملا دكؤملا رمألا :ةيصولاو «تامرحملا

 e : يفنحلا يربطلا ريسفت يفو ءاهب لمعنو هنع اهلقعنل اياصولا هذهب اناصو ىلاعت
 .اوقتاو اوفاخ اوركذت اذإف اوركذت اولقع اذإ مهنأل ؛(نوقتت) مث (نوركذت) مث (نولقعت)

 اذه. :ةيطع نبا لاق ( 4س A قلاب ا وا ل ا الو#) :هلوقو

 وهو :نسحي ام ىنثتسا مث «ةعيرذلا دس هيفو «فرصتلا هوجو معي يذلا برقلا نع ماع يهن
 لاق (هدشأ غلبي ىتح) :هلوقو «هيف ةراجتلا .نسحأ يه يتلا :دهاجم لاق «هئامن يف يعسلا
 يبعشلاو ملسأ نب ديز نع اذه وحن يور «غولبلا عم هفسلا لاوزو دشرلا وه :هريغو كلام

 . مهريغو ةعيبرو

 يف لدعلا ةماقإب ىلاعت يما رک ونا لاف (4 طلاب َناَريِمْلاو ليڪا أوو ) : هلوقو

 أطخأ نإف ءهذخأو قحلا ءادأب داهتجا نم :يأ «انهَمْسُو الإ اَمْنَن فك ال# ءاطعالاو ذخألا
 ن0 عسولا غارفتسا دعب

 ىلع «لعفلاو لوقلا يف لدعلاب رمأ اذه رد ا ناك رو اولرغأك لف او لوقو

 يف ريغتي ال ءودعلاو يلولا قح يف لوقلا يف لدعلا :يفنحلا لاق .ديعبلاو بيرقلا
 39: :بيرقلاو بيحلا .نلإ لمي الف قزق Ed . بضغلاو

 .[۸ :ةدئاملا] وقتل ٌبَرْكَأ وه ًاولِدَعأ اولين لآ 1ع يوق ناس مڪر
 .اوفوأف اهب مكاصو يتلا ىلاعت هللا ةيصوبو :ريرج نبا لاق «ًارثؤأ ها ٍدَهَمِيَو# :هلوقو

 كلذو للي هلوسر ةنسو هباتكب اولمعي نأو «هنع مهاهنو هب مهرمأ امب هوعيطي نأب :كلذ ءافيإو

 نوظعتت رک كلت هب ڪل # هلوقو .هريغ لاق اذكو «هللا دهعب ءافولا وه

 ( . هيف متنك امع نوهتنتو
 لاق يلبس نع مكب رفق َلْبسل اوُعَِنَت الو AOE نزولا ةةلوقو

 و و رک کا «مدقت ام ىلع اهفطع ةميظع ةيأ هذه :يبطرقلا

Oo 



 ر ص وو ري يح م ا ل ر رس < ارعا ثق اا

 تك امو مُكِلد اوفوآ ها ديو قرف اذ ناك ولو اولڍع ا

 مك ب ہک و کلک يلبس نع E E OC IE نط ضااذك داو
 ٠١١-٠٠١١[. :ماعنألا] نوَ

 اذه نأ ولتأ يأ .بصن عضوم يف (نأ)و .فلسلا ليواقأو ةحيحصلا ثيداحألا هتنيب ام

 . يطارص اذه نأبو هب مكاصو يأ ءاضفخ نوكي نأ زوجيو . يئاسكلاو ءارفلا نع «يطارص
 اًيوتسم هانعمو لاحلا ىلع بصن (اًميقتسم) .مالسالا نيد وه يذلا قيرطلا :طارصلاو :لاق

 هتياهنو هعرشو - يب دمحم ناسل ىلع - هقّرط يذلا هقيرط عابتاب رمأف .هيف جاجوعا ال امي
 و Es جرخ نمو ءاجن ةّداجلا كلس نمف «قرط هنم تبعشتو .ةنجلا

 | .ليمت يأ 4يِليَس نع مكب فرق لبَسلا وعيت الو# :ىلاعت هللا لاق .رانلا

 نبا نع - هححصو - مكاحلاو متاح يبأ نب او يمرادلاو يئاسنلاو دمحأ مامالا ىورو

 ؛ اًميقتسم هللا ليبس اذه : لاق مث هديب اًطخ هلي هللا لوسر طخ» :لاق هنع هللا يضر دوعسم

 الإ ليبس اهنم سيل لبس هذهو :لاق مث هلامش نعو طخلا كلذ نيمي نع اًطوطخ طخ مث

Nيو يد  CRTةيآلا - لبس ليسا ») 

 .تاوهشلاو عدبلا :لاق 4َلْبسلأ اوعي عيت الو# :دهاجم نعو

 دق سانلا نإف ءاّريجو اًلوق ميقتسملا طارصلا يف ركذنلو :هللا همحر ميقلا نبا لاق
 هبصن يذلا هللا قيرط وهو «دحاو ءيش هتقيقحو «هتاقلعتمو هتافص بسحب هنع مهتارابع تعونت

 هقيرط الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا لب «هاوس هيلإ قيرط الو ؛هيلإ مهل الصوم هدابعل

 هلسر دارفإو «ةدابعلاب هدارفإ وهو هيلإ هدابعل الصوم هلعجو «هلسر نّسلأ ىلع هبصن يذلا
 درجيف .هتعاط يف اًدحأ يب هلوسرب كرشي الو هتدابع يف اًدحأ هب كرشي الف ؛ةعاطلاب

 اًدمحم نأو «.هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نومضم هلك اذهو ال لوشرلا ةعباتم درو .«ديصوتلا

 نأ :كلذ ةتكنو .نيلصألا نيذه يف لخاد وهف ميقتسملا طارصلا هب رّسف ءيش يأف هللا لوسر
 كل نوكي الو نه علب هايل O وير وعدو

 لصحي :يناثلاو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش قيقحتب لصحي لوألاف .هتاضرمب ةقلعتم الإ ةدارإ

 لمعلاو قحلا ةفرعم وهو «قحلا نيدو 8 وه اذهو ءهللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش قيقحتب

 ""هتّيخآ اذه يتلا تارابعلا نم تئش ام لقو «هب مايقلاو هلوسر هب ْثِعِب ام ةفرعم وهو ؛هب
 يتأيس هنأ ء«فاخأ ينإف ءةنسلاو رثألاب مكيلع :هللادبع نب لهس لاقو :لاق .اهاحر بطقو

 اوؤربتو هنع اورفنو هومذ هلاوحأ عيمج يف هب ةادتقالاو ايي ىبنلا ناسنإ ركذ اذإ نامز ليلق نع

 «ةبادلا اف دش ةورغلاك هفرط ريصيو هيف هافرط نفديو طئاحلا ىف ضرعي ديوع وأ « ليبح ج ديدشتلاو دملاب - ةيخآلا )١(

 . يخاوألا :اهعمجو
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 أردف هيث اوك اهْيَلَع يتلا هلك ٍدّمَحُم 00 بص ىلإ رطل نأ هار نم ما : دوعسم نبا لاق

 هلوق ىلإ 4 ا و ا م لت و : یلاعت هلوق

 («ةيآل یطرص اذه َّنأَو ©
 هيأ

 ظ .ها .هوناهأو هولذأو هنم

 :ًارقيلف همتاخ اهيلع يتلا يب دمحم ةيصو ىلإ رظني نأ دارأ نم :دوعسم نبا لاق) :هلوق

 . ةيآلا (ةوعبَتا اًميِقَتَسُم رص اذه ّنأَو» :هلوق ىلإ 4ع بر مرح ام لنآ اًولاصت لكل

 بيبح نبا - ءافو ةمجعمب - لفاغ نب دوعسم نب هللادبع وه (دوعسم نبا) :هلوق

 ااو ءردب لهأو ؛نيلوألا نيقباسلا نم ليلج يباحص «نمحرلا دبع قا .يلذهلا

 ةنس تامو «ةفوكلا ىلع رمع هرّمأ «ةباحصلا ءاملع رابك نمو «ناوضرلا ةعيبو «قدنخلاو

 .هنع هللا يضر نيثالثو نيتنثا

 .هوحنب يناربطلاو «متاح يبأ نباو ءرذنملا نباو «هنسحو يذمرتلا هاور ءرثألا اذهو

 ملو ريغت ملف اهيلع متخو تبتك اهنأك يتلا ةيصولا ىلإ رظني نأ دارأ نم هانعم :مهضعب لاقو

 هيف دزي ملف متخ مث ءبتك يذلا باتكلاب اههبش (تايآلا رخآ ىلإ - اولاعت لق) :أرقيلف لّدبت
 ينإو» :- ملسم هاور اميف - لاق امك «هللا باتكب الإ صوي مل ةي يبنلا نإف .صقني ملو

 لاق :لاق تماصلا نب ةدابع ىور دقو «هللا باتك :اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف كرات

 ام لأ الامت لك :هلوق الت مث ؟ثالثلا تايآلا ءالؤه ىلع ينعيابي مكيأ» : لک هلا لوسر
 «هللا ىلع هرجأف. نهب یقو نم :لاق مث . تايآلا ثالثلا نم غرف ىتح 4ع ممر رع رح

 هرمأ ناك ةرخآلا ىلإ هرخأ نمو «هتبوقع تناك ايندلا يف هب هللا هكردأف اًئيش نهنم صقتنا نمو
 نب دمحمو - هححصو - مكاحلاو متاح يبأ نبا هاور «هنع افع ءاش نإو هذخأ ءاش نإ هللا ىلإ

 . .ماصتعالا يف رصن

 هباتك يفو ا يا لا دا ال ا

 ةيصو تايآلا هذهو .[9 : لحنلا] #َنيِمِلَمَمْنِل رسو ةمحرو ىدهَو ا کل اديني م لا يذلا

 | . يم هلوسر ةيصوو ىلاعت هللا
 «ذاعم اي :يل لاقف ؛رامح ىلع هيي يبنلا فيدر ٌتنك» لاق لبج نب ذاعم نعو) :هلوق

 قح :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟هللا ىلع دابعلا قح امو ؟دابعلا ىلع هللا قح ام يردتأ

 ال نم يدعي آل نأ هللا: ىلع ةاعلا حو ا ارك رع لو هود نأ دالا قع ذللا

 هاجرخأ («اولكتيف مهرشبت ال :لاق ؟سانلا رشبأ الفأ ءهللا لوسر اي :تلق - اًئيش هب كرشي

 . نيحيحصلا يف

 . فنصملا هركذ امم وحن هتاياور ضعب يفو .قرط نم نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه



۷ 

 : يِل لاقف رامج ىلع ةي يلا فيدَر ُتْنُك :لاق هنع هللا يضر لبج نب ٍذاعُم نعو
 وو

 هلوسرو هللا :تلق ؟هللا ىلع دابعلا ىح امو ءدابعلا ىلع هللا ىح ام يرذتأ ذاعم اي» ص هرو ن س 2 ے 2 ل 0 o 2 ص

 دبع وبأ يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نبا :وه هنع هللا يضر (لبج نب ذاعم)و

 يف ىهتنملا هيلإ ناكو ءاهدعب امو اًردب دهش «ةباحصلا نايعأ نم روهشم يباحص ؛نمحرلا
 ءاملعلا مامأ ةمايقلا موي رشحي ذاعم» :ِةِكك يبنلا لاقو .هنع هللا يضر نآرقلاو ماكحألاو ملعلا

 نم ةعيوُسو «ضرألا نم فرشو ةوطخلا ةَوْنّرلاو سوماقلا يف لاق «ةوطخب يأ ''"ةوُنرب
 .ينابرلا ملاعلا يتارلاو ءرصبلا ىَدَم وأ ليم وحن وأ مهسب ةيمرو «ةرطفلاو «ةوعدلاو ءنامزلا

 | ا

 دَم ليقو :ليمب :ليقو ءمهس ةيمرب :يأ ةوترب ءاملعلا مدقتي هنإ :ةياهنلا يف لاقو

 نوعاط يف ماشلاب ةرشع ينامث ةنس ذاعم تام «ثيدحلا ىنعمب هبشأ ةثالثلا هذهو .رصبلا

 . مهنيد مهملَعُي حتفلا موي ةكم لهأ ىلع ةي يبنلا هفلختسا دقو «ساوُمع
 هللا يضر داعم ةليضفو «ةبادلا ىلع فادرآإلا زاوج :هيف E) يبنلا فيدر تنك) :هلوق

 .رصم بحاص سقوقملا هيلإ هادهأ :تلق ءريفع :همسا ةياور يف (رامح ىلع) :هلوق

 .ريكلا لهأ هيلع امل اًقالخ «هيلع فادرالاو رامحلا بوكرل لكك هعضاوت :هيفو
 يف عقوأ نوكيل «ماهفتسالا ةغيصب لاؤسلا جرخأ (؟دابعلا ىلع هللا قح ام يردتأ) :هلوق

 دابعلا قح»و .مهيلع هقحتسي ام وه «دابعلا ىلع هللا قح»و .ملعتملا مهف يف غلبأو «سفنلا

 هللا َدَعَو# :هديحوت ىلع مهل ءازج كلذ مهدعو دق هنأل ؛ةلاحم ال ققحتم هنأ هانعم هللا ىلع

 ١[. :مورلا] مدعو هلأ فخم ال

 وه سيل «لضفو ماعنإ قاقحتسا وه ءءازجلا قحتسي عيطملا ناك :مالسالا خيش لاق
 ىنغم ال :لوقي نم سانلا نمف «قولخملا ىلع قولخملا قحتسي امك «ةلباقم قاقحتسا

 ىلع اًدتاز اًقاقحتسا نوتبثي سانلا رثكأ نكلو «قدص هدعوو كلذب ربخأ هنأ الإ «قاقحتسالل
 ٤١[. :مورلا] #َنيِمْؤُمْلا رص الع اًهَح تاو# :ىلاعت لاق .ةنسلاو باتكلا هيلع لد امك ءاذه

 مل «قحلا هسفن ىلع بجوأو ةمحرلا هسفن ىلع بتك يذلا وه :نولوقي ةنسلا لهأ نكلو

 مه دابعلا نأو قولخملا ىلع سايقلاب هيلع بجاو هنأ نوعّدي ةلزتعملاو .قولخم هيلع هبجوي
 وه نوكي نأ نودب ءازجلا نوقحتسي مهنأو «هل نيعيطم مهلعجي نأ نودب هوعاطأ نيذلا

 ةيردقلاو «مهج عابتأ ةيردقلاو ةيربجلا هيف تطلغ بابلا اذهو ؛كلذ يف اوطلغو «بجوملا

 نبا هدروأو يفقثلا نوع يبأ لسرم نم هخيرات يف ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم هجرخأ :ةباصالا يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 .باطخلا نب دمحم نع قرط نم قشمد خيرات يف ركاسع



۸ 

 .E ل ا ا
 | ىلَع ِدابولا ٌّقَحو اَنْيَش هب اوكرْشُي الو هودبعَي نأ ٍدابِعلا ىلع هللا ٌقَح : لاق . ملغ

 و أ

 هاص اع ميهرشب 1: لاك مانا رسب القأ وللا َلوسَر اي تلف اي هب ُكِرْشُي ال ْنَم َبْذَعُي ال

 . ةيفانلا

 مع ليس نمل يغبني هنأو .ملعتملا نم بدألا نسح هيف (ملعأ هلوسرو هللا تلق) :هلوق

 .نيفلكتملا رثكأ فالخب «كلذ لوقي نأ ملعي ال

 نبا ةمالعلا نسحأ دقلو .ةدابعلاب هودحوي 5 ع هي وكرت الو دردن نا :ةلوق

 :لاقف عماج فيرعتب ةدابعلا فّرع ثيح هللا همحر ميقلا

ETN TEEنابطق امه «هدباع لذ عم  
 ااو ا ا - هلوسر رمأ - رمألاب هرادمو

 يف كرشلا نم درجتلا نم دب الف «ةدابعلاب هودحوي يأ (اًئيش هب اوكرشي الو) :هل

 هلل لعج دق كرشم وه لب «هدحو هللا ةدابعب اّيتآ نكي مل كرشلا نم درجتي مل نمو ؛«ةدابعلا
 ” هللا خرد فلا لزق نعم اهو باد

 نجلاو ينإ» ةيهلإلا راثآألا ضعب يفو «هيف ةموصخلا نأل ءديحوتلا يه ةدابعلا نأ هيفو)
 ؛لزان دابعلا ىلإ يريخ «ياوس ركشُيو قزرأو «يريغ دبعُيو قلخأ «ميظع أبن يف سنالاو

 . ««يصاعملاب َيلإ نوضغبتيو «معنلاب مهيلإ ٌبّبحتأ «دعاص ّيلإ مهرشو
 ىلع رصتقا : ظفاحلا لاق (اًئيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قحو) :هلوق

 بذك نم ذإ «موزللاب ةلاسرلا تابثإ يعدتسيو ءءاضتقالاب ديحوتلا يعدتسي هنأل كارشالا يفن
 ًاضوت نمو :لئاقلا لوق لثم وهو كرشم وهف هللا بذك نمو ءهللا بذك دقف اي هللا لوسر

 ها .طورشلا رئاس عم يأ «هتالص تحص

 ةياور يفو .لامعألا يف سفانتلا اوكرتيف كلذ ىلع اودمتعي يأ (اولكتيف مهرشبت ال) :هلوق

 اهمتكي نكي مل :رفظملا وبأ ريزولا لاق . مثالا نم اًجَّرحت يأ «اًمثأت هتوم دنع ذاعم اهب ربخأف»

 :نويعلا ةرق ىف )١(

 ae . ريك ل 21 ل ا | |
 ا ا ا ت ا ةيفلارستا يحوم
 نو اا فيسات اا هرانو هلإلا بضغ نم جني مل
 نافصولا هل وأ عادتبا وذ وأ هاا كييف ةا سالا

 نكل .ةلزتعملا معزت امك لقعلاب بجاو قح هللا ىلع سيل .اًئيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قحو

 مهتامهمو مهتدارإ يف اوتفتلي مل للا نيصلخملا نيدحوملا ىلع خاو ا هسفن ىلع كلذ سا هناحبس وه

 . ملعأ هللاو هدحو هيلإ الإ تاعاطلا نم هنولمعيو هنولوقي امب اوبرقتي ملو «هاوس دحأ ىلإ مهتابهرو مهتابغرو
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TE u . اولکتیف) 

 : لئاسم هيف

 الا رجلا قلخ يف ٌةَمكحلا : ىلوألا

 هيف ''”ةموصخلا نأل ديحوتلا ىه ةدابعلا نأ : ةيناثلا
 نود يلع تأ الو u . هللا e : ةثلاثلا

 . دعا ام |

 .لسّرلا لاسرإ يف ةمكحلا :ةغيارلا

 اذإ نيذلا سايكألا امأف ؛ةعاطلا يف ةمدخلا كرتب بدألا ءوس ىلع هلهج هلمحي لهاج نع الإ
 هجو الف ء.ةعاطلا ةدايز يعدتست معنلا ةذاتز نأ اواو 4 ةعاطلا يف اوداز اذه لثمب اوعمس

 . مهنع اهنامتكل

 عم عفنت ال اهنأو «هلل ةدابعلا صالخإ ىلع ثحلا ؛مَّدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا يفو
 ىلع هيبنتلاو ءامهقوقع ميرحتو .«نيدلاولا قح ةمظع ىلع هيبنتلاو ك للا

 .ةحلصملل ملعلا نامتك زاوجو «ماعنألا ةروس يف تامكحملا تايآلا ةمظع

 نب دمحم مامإلا وه هللا همحر ) e E يأ ل : هلوق

 نباو a ee E نا ريغ و ل تالا

 ةنس دلو حملا ي يوار يربّرفلاو يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هنع یورو . مهتقبطو ينيدملا

 نيتئامو نيسمخو تس ةنس تامو .ةئامو نيعستو عبرأ

 بحاص يروباسينلا يريشقلا 5 وب ملسم نب جاجح نبا وه هللا همحر (ملسملو

 همثيحخ يبأو نيعم نب ىيحيو لبنح نب لاا نع یور :كلد ريعغو نادجولاو للعلاو حيحصلا

 نب دمحم نب ميهاربإو يذمرتلا هنع ىورو .يراخبلا نع ىورو .مهتقبطو ةبيش يأ نبا
 نيتتامو نيتسو ىدحإ ةنس تامو .نيتئامو عبرأ ةنس دلو .امهريغو حيحصلا يوار نايفس
 . هللا امهمحر روباسينب

 تي صاف 2 2 7

E eSيفن :  
 لكب رفكي نأ يغبني يحبني ينعي . .هدحو هلل ةيهلالا تبثت : ةيناثلاو سانلا اهيعدي يتلا ةهلآلا لك يفنت : ىلو ًاللاف :ةاسإ ةيناثلاو

 . هلل ةدابعلا صلختل دوبعم



 :ةرشع ةيداحلا

 : ةرشع ةيناثلا

 : ةرشع ةثلاثلا

 الا

 : ةرشع ةسماخلا

 : ةرشع ةسداسلا

 ةع ناسا

 :ةرشع ةنماثلا

 :ةرشع ةعساتلا

 :نورشعلا

 ةمآ لك تقع ةلاشسرلا نأ

 .دحاو ءايبنألا نيد نأ

 هيمف «توغاطلاب رفكلاب الإ ال هللا ةدابع نأ ةريبكلا اعلا

 كسسمتسا دف هللاي سوو توعطلاب ركي نَمَه## :هلوق ىنعم

 . *َقّتوْلا وعلا
 .هللا نود نم َدبُع ام لك يف ٌماع توغاطلا نأ

 فلسلا دنع ماعنألا ةروس يف تامكحملا ٍتايالا ا ٍنأش مظع
 . كرشلا نع يهنلا :اهلوأ . لئاسم رشع اهيفو 5 1 ١

 اهأدب 1 نيم ةرشع ينامث يو ءارسالا هروس يف تاكا تايآلا

 زار و
 ےک وجہ

 اهمتخو «الوذخح امومذم دعقلف رخاء اهلا هلأ م لع و :هلوقب هللا
 ت

 انو. 4 وحدي مول هج ف قلف رخاء اهَلِ هلل م مم لعن الو# : هلوقب

 َكِيلِإ وأ ام كلذ :هلوقب لئاسملا هذه نأش مظع ىلع هناحبس هللا
 كا

ETا هللا فاد لا قوقحلا ةيآ ا  

 . 4 ایس -وب اکرن هلا اودبغاو# :هلوقب

eهيا  

 .انيلع هللا قح ةفرعم

 .هقح اوذأ اذإ هيلع دابعلا ٌّقح ةفرعم

 : احصلا كأ اينرعي آل ةلاسلا نه نأ
 .  ةحلصملل ملعلا ِنامتك اوج

 ا راكب تاككبا

 . هللا ةمحر ةعس ىلع لاكتالا نم فوخلا

 ا و ا :ملعي ال امع ٍلوؤسملا لوق
 5 : )۳( يعل

 ود ملعلاب سانلا ضعب صيصخت زاوج

 ملف لمعلا ل داعم رمأ يتلا نأل ةباعيتسلا أ اهفرعي ال (0)

 .ذاعم ةايح يف ةباحصلا رثكأ اهفرعي مل كلذلف . ا ةو دع الا هن رخ

 < :هلوق يف ملعلا نامتك ىلع ديدشلا هللا ديعو ليلدب زجي مل الإو «نيدلا ةماقإ يف هيلإ جاتحملا ردقلا ىلع دئازلا ملعلا ينعي (۳)



 .هيلع فادرإلا عم «رامحلا بوكر لب هعضاوت :نورشعلاو ةيداحلا
 .ةباّدلا ىلع فادراإلا ٌزاوج :نورشعلاو ةيناثلا
 . لبج نب ٍذاعُم ةليضف :نورشعلاو ةثلاثلا

r =0 0 7 2 و ر لس سس رم هرم 7 5 يب م  EEلأ الإ 0 تولا معمو هَل ممي ةهتلذأ بتكلا ف سال هك ام دب م ئَدطأو تكلا ّنِم الرا ام  
 4ك الو سال ةت بتكلا أوتوا نل قم ها َّدَمَك دلو : هلوقو .[61954١6١:ةرقبلا] اويو AR و اوا
 .«بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيلا : لَك يبنلا لوقو «1147 :نارمع لا]



 ب

 باب - ۱

  بونذلا نم رفكُي امو '' 'ديحوتلا لضف

 ودهم مهو لآ O ىلع E و ف

 . A۲] :ماعنألا]

 هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ (باب)» تاو رفكي امو لا 3 نایب باا 7

 ةلوصوم نوكت نأ زوجي «ام»و .اذه هريدقت فوذحم هربخ أدتبم نوكي نأ زوجيو (تلق) اذه

 هريفكتو يأ «ةيردصم نوكت نأ زوجيو «بونذلا نم هرفكي يذلا نايبو يأ «فوذحم دئاعلاو

 . رهظأ يناثلا اذهو «بونذلا

 و هل كيلوا لطب E E للا كوكو“ فلق

 نيل نب عيبرلا نع - هدنسب قاسو - ىنثملا ينثدح :ريرج نبا لاق [87 :ماعنألا] # َنوُدَحَهَم

 .(«هلحو هلل صالخالا :ناميالا» :لاق

 هب اوكرشي ملو «هدحو هلل ةدابعلا اوصلخأ نيذلا ءالؤه يأ :ةيآلا يف ريثك نبا لاقو

 نباو ملسأ نب ديز لاقو .ةرخآلاو ايندلا يف نودتهملا «ةمايقلا موي نونمآلا مه :اًئيش

 .هموقو ميهاربإ نيب ءاضقلا لصف ىلع هللا نم اذه :قاحسإ

 : ةع هللا لوسر لاقف ؟هسفن ملظي مل انيأف :اولاق آلا هذه تلزن امل :دوعسم نبا نعو

 يراخبلا هقاسو «4ٌويِظَع ٌرْلْظَل َكْرَيلأ تإ :نامقل لوق ىلإ اوعمست ملأ ءمكلذب سيلا
 نع ميهاربإ ينثدح شمعألا انثدح يبأ انثدح ثايغ نب صفح نب رمع انثدح :لاقف هدنسب

 الف رل روت ال و انما ياو تل ال لاف قع هللا يضر هللادبع نع ةمقلع

 ا يلب مهناميإ اوسبلي مل ؛نولوقت امك سبيلا لاق ؟هسفن ملظي ال انآ هللا لوسراي

 .24ٌديِظَع مطل ىلا إل لاب كرش ا ي .:هنتال ناقل لوق ىلإ اوعمست 5

 5 رلَظِ ا و ا يذلا # :تلزت امل لاق هللادبع نع هوحنتب دمحألو

 سيل هنإ» :لاق ؟هسفن ملظي ال انّيأف هللا لوسراي :اولاقف ةي هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ
ge 

 رطل لا أ هلأ كرش ال يبي :حلاصلا دبعلا لاق ام اوعمست ملأ ءنونعت يذلا

 لك نم نمألا :ىنعملا نوكيف .بنذلاب هرسف هنأ :رمع نعو .«كرشلا وه امنإ «ٌديِظَع

 . «ايندلا يف لودتھم مهو «ةرخآلا 8 ءنمألا مهل كعلوأ» : ىبلكلاو «نسحلا لاقو . تاذع

 ل ا 0 : نويعلا ةرق يف )١(

 َنيِصلخم ةوغذأاف9 :ىلاعت لاقو ١5[« : رفاغ] 4َنوُرْيَكْلا رک وکو لا هَل َنيِصِلِم هلآ وعدا : یلاعت لاق امك . كلذ ريغو

 ]10 :رفاغ] 4 تَيلأ هل

 .ءايبنألا ثيداحأ نم مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ىف (۲)
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NH GO YD HG DBD BD GD HHS HG HG E E EG GG Gg HG 4G GG GEG E E E GE HS HH HA GOG SHS BS BEGG HOH HG dG GG HG HG HH GG HH HH HG SS E 

 ملط :وه همدع طورشملا ملظلا نأ اونظ مهنأ .مهيلع قش يذلاو :مالسإلا خيش لاق

 لغ ا ىلا يملا ا ع علا نعل ذلإ ا واو «هسفن دبعلا

 اذهب هناميإ سبلي مل نمل الإ ءادتهالاو نمألا لصحي الف «هللا باتك يف ملظ كرشلا نأ

 لهأ نم ناك امك a نمألا لهأ 3 ناك ملظلا اذهب هناميإ سبلي مل نم نإف < .ملظلا

 سا: ىلاظ. هاف ا ف الا ۰ 2 :ىلاعت هلوق يف ءافطصالا

 ال اذهو «[۳۲ :رطاف] 4 ٌريبكْلا ُلْضَفْلا وه كلل هلآ ِنْذِإِب تريح | فاس مهمو دصتقم مهنهو

 َلاَفْتِم ُلَمَعَي نمف# :ىلاعت لاق امك بن مل اذإ بنلي هسفل هملظب معلحأ ذعاؤي نأ يفي

 قيدصلا ركب وبأ لأس دقو [۸ «۷ :ةلزلزلا] مري ارش ورد َلاَقْتِم لَم نمو مري اريح ورد
 تسلأ ركب ابأاي» :لاقف ؟اًءوس لمعي مل اأ هللا لوسراي» :لاقف هك 25 يبنلا هنع هللا يضر

 اذإ ياللا نمزملا a AS am أ ى تلا ی
 : ةثالثلا ملظلا سانجأ نم ملس نمف «بئاصملاب ايندلا يف هتائيسب ىزجُي دق «ةنجلا لخد تام

 نمو .ماتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا هل ناك «كرشلا نود امب هسفنل هملظو «دابعلا ملظو «كرشلا

 ةنجلا لخدي نأ دب ال هنأ :ىنعمب .قلطملا ءادتهالاو نمألا هل ناك هسفنل هملظ نم ملسي مل

 هيف هتبقاع نوكت يذلا «ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا هاده دقو :ىرخألا ةيالا يف كلذب دعو امك

 ءهسفنل .هملظب هناميإ نم صقن ام بسحب «ءادتهالاو نمألا صقن نم هل لصحيو ةنجلا ىلإ

 نمألا هل نوكي ءربكألا كرشلا كرشي مل نم نأ «كرشلا وه امنإ» :هلوقب ةي يبنلا دارم سيلو

 نوضّرَعُم رئابكلا لهآ نأ نيبت :نآرقلا صوصن عم «ةريثكلا هثيداحأ نإف .ماتلا ءادتهالاو ماتلا

 طارصلا ىلإ نيدتهم امهب نونوكي ناذللا ماتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا مهل لصحي مل ؛فوخلل

 ءادتهالا لصأ مهعم لب .مهل لصحي باذع ريغ نم «مهيلع هللا معنأ نيذلا طارص «ميقتسملا

 وه امنإ» :هلوقو .ةنجلا لوخد نم مهل دب الو مهيلع هللا ةمعن لصأ مهعمو ؛طارصلا اذه ىلإ

 نم نوكرشملا هب َدِعَو امم نمآ وهف هلهأ نم نكي مل نم نأ هدوصقمف :ربكألا دارأ نإ «كرشلا

 بحل - هلخبك «هسفن دبعلا ملظ :لاقي كرشلا سنج هدارم ناك نإو 0 اينذلا تادف

 ةبحم ىلع هاوه مْدَقُي ىتح ىلاعت هللا هضغبي ام هبحو ءرغصأ كرش وه بجاولا ضعبب - لاملا

 نودع تلقا نق Ug ويدعي هانم الا و نيكل سون هتان a د كرش هللا

 . ''”اًصخلم ىهتنا رابتعالا اذهب كرشلا اذه يف َبونذلا

 مهو نيالا ك كيلْوأ رثُطِب رجتاتيإ اربي دلو اوثم يلا :هلوق :هللا همحر ميقلا نبا لاقو
 £ كارلا كلذ» :لاق ؟ملظب هناميإ نسل مل هللا لوسراي انيأو» :ةباحصلا لاق #َنوُدَتْهْم

 .هنع هللا يضر ةيميت نبا مالسالا خيشل ناميالا باتك نم )١(



 ار

 ا ےھت 524

 هل كلن 0
 و تت

 ها هل »ا ولا aS RHE وها وهلا CM CG GGG a OG hS hS OBB GG OS GG GG a OO a GG GG GG a HG GG Gg GG dd 4 hM @ »هسا 4g 4 &@ @ رج

 «ملظلاب دارملا مهيلع لكشأ امل «مبظَع ٌرلْظَل كرا تإ : حلاصلا دبعلا لوق اوعمست
 .هيف لخاد سفنلا ملظ نأ اونظف

 هللا تاولص مهباجأ ءاّيدتهم الو اًنمآ نكي مل - ناك ملظ ٍّيأ - هسفن ملظ نم نأو

 وه «هللاو اذهو .كرشلا وه قالطالا ىلع ةيادهلاو نمألل عفارلا ملظلا نأب :هيلع همالسو

 وه يذلا «كرشلا وه :ماتلا قلطملا ملظلا نإف .ليلغلا يوريو ليلعلا يفشي يذلا باوجلا

 ,ةرخآلاو ايندلا يف نمألا امه :قلطملا ىدهلاو نمألاو .اهعضوم ريغ يف ةدابعلا عضو

 الو .ماتلا قلطملا ءادتهالاو نمألل عفار ماتلا قلطملا ملظلاف .ميقتسملا طارصلا ىلإ ىدهلاو

 ,قلطملل قلطملاف .هلمأتف .ىدهلا قلطمو نمألا قلطم نم اًعنام ملظلا [قلطم] نوكي نأ عنمي

 هلو ىلإ ةا ا
 ال نأ ديش نما 2 هللا لوسو: لاق لاق هع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع) :هلوق

 هتملكو هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو ؛هلوسرو هدبع اًدمحم نأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 1 لمعلا نم ناك اه ىلع ا "نبا ءلحدأ س رانلاوب نع جلا .هنم ٌحوُرو ميرم ىلإ اهاقلأ

 .ةاميرخأ)
 روهشم يرذَب ءابقنلا دحأ ؛ديلولا وبأ ؛ ىجرزخلا يراصنألا سيق نبا :تماصلا نب ةدابع

 يضر ةيواعم ةفالخ ىلإ شاع :ليقو ا نوعبسو ناتنثا هلو «نيثالثو عبرأ ةنس ةلمّرلاب تام

 . هنع هللا

 ءاهاضتقمب ماع « اهانعمل اقراع اهب ملكت نم : يأ (هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم) : هلوق

 :ىلاعت هللا لاق امك ؛اهلولدمب لمعلاو نيقيلاو ملعلا نم SS اتطاب

 ۸٦[ :فرحزلا] 4 ن وملعب هو قحاب َدِهَس نم الإ :هلوقو ١4[ :دمحم] 4 لآ لإ لإ 1 هنأ ردع

 «كرشلا نم ةءاربلا نم :هيضخقت امب لمع الو نيقي الو اهانعمل فرغم ريغ نم اهب قطنلا امأ

 ل ا ا ا 282 :ىلاعت لاق :نويعلا ةرق يف لاق )١(
 وهف ؛ اًئيس رخآو اخلاص المع طلخ يذلا وه هسفنل ملاظلاف ١ : رطاف] # ٌريبكلا لعمل ره عملا +. هلأ ناب ترجل

 لمع يذلا وهف دصتقملا امأو .رانلا يف دولخلا نم هديحوتب هاجنو «هبنذب هذخأ ءاش نإو ءهل رفغ ءاش نإ : هللا ةئيشم تحت

 هغارفتساب ناميالا لامك هل لصح يذلا وهف قباسلا امأو .راربألا لاح هذهو ءطقف هيلع مّرح ام كرتو هيلع هللا بجوأ امب

 ةصحلل ةصحلاو ؛لكلل لكلاف ةرخآلاو ايندلا يف ماتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا مهل ناذهف . المعو اًملع هللا ةعاط يف هيعسو

 هنأ لڪي ام :یلاعت لاق امك هب بقاعي بنذب هبر قلي ملف <« .اهتابوقعو يصاعملا نم هبحاص عنمي ناميالا لامك نأل

 نب | مالسالا خيش هرّرق ام [ىنعم] وه ةيآلا هذه ىنعم يف هتركذ يذلا اذهو ٤١] : ءاسنلا] 4 ْمُكنَماَءَو رک نإ ٌمُكباَدَعب

 افالخ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق وهو «نآرقلا هيلع لد يذلا وهو ءاهانعم يف هللا همحر ميقلا ن نباو ىلاعت هللا همحر ةيميت

 .مهوحنو ةلزتعملاو جراوخلا نم عدبلا لهأل



 *ء © د« هه هاما هلا اها هلا هلا ها هاما مهلا هل هل هلا هله © هولا هلا وهلا »0# وهلا وهل »ا # ه ه# هل © ه #اولولا ولا#ولا #ه »لا »ها ا هلا هه ##»

 . ''”ءامجالاب

 لب ؛نيتداهشلاب ظفلتلا درجم يفكي ال باب :ملسم حيحص ىلع مهفملا يف يبطرقلا لاق
 ناب نيلئاقلا .؛ ةئسرابلا ةاللغ بهذه داس ىلع هيت ةمعحرتلا هذه سبلقلا ناقعما نمد ال
 بهذم وه لب .هداسف ىلع لدت بابلا اذه ثيداحأو - ناميالا يف فاك نيتداهشلاب ظفلتلا

 قفانملل مكحلاو ؛ قافنلا غيوست هنم مزلي هنألو ءاهيلع فقو نمل ةعيرشلا نم داسفلا مولعم

 .ها .اًعطق لطاب وهو . حيحصلا ناميالاب

 اذإ الإ حصت ال ةداهشلا نإف «دهش نم» :هلوق وهو ءاذه ىلع لدي ام ثيدحلا اذه يفو

 ( .قدصو صالخإو نيقيو ملع نع تناك
 ثيداحألا - عمجأ نم وأ - عمجأ وهو ؛عقوملا ليلج ميظع ثيدح اذه :يوونلا لاق

 مهدئاقع فالتخا ىلع رفكلا للم نم جرخي ام هيف عمج ةي هنإف .دئاقعلا ىلع ةلمتشملا

 .ها مهعيمج نيابي ام ىلع فرحألا هذه يف هلي رصتقاف . اهدعابتو

 كيتأيو ءنآرقلا نم عضوم ريغ يف وهو .هللا الإ قحب دوبعم ال «هللا الإ هلإ ال ىنعمو

 لاق .يفنلل ديكأت (هل كيرش ال) تابثالل ديكأت (هدحو) :هلوق .اًحيرص يعاقبلا لوق يف

E ل 8 :نويعلا ةرق يف لاق )١( 
 وه الإ هل آل طلاب اباق رال اونو ُةكيلمْلاَو وه الإ هلل ا مَا هلا دهّس# :ىلاعت لاق «هللا الإ» كلوقب هدحو هلل ةيهلالا

 :نارمع لآ] 4 ٌريكَمْلا ريل ١8[ اوتبثأف ىنعملا ةقيقح اولبقف «نورثكألا مهو لض نم 8 لهجلا ببسب لض مكف
 ؛كلذ ريغو نجلاو راجحألاو راجشألاو تيغاوطلاو دهاشملاو روبقلا بابرأ نيقولخملا نم هنع تيفن نمل ةيفنملا ةيهلالا
 لهأ فرع ام اهنم اوفرعي ملف ؛هيلإ مهاعد نم ىلع هوركنأو ةعدب ديحوتلا اوذختاو ءاوفرخزو اوهبشو ايد كلذ اوذختاو
 أوك نإ : ىلاعت لاق امك صالخالا نم هيلع تلد ام اوركنأو اهانعم اوفرع مهنإف *'ههوحنو شيرق رافك نم ةيلهاجلا

 :تافاصلا] نوت مات اهلا ارات انآ نولوفو © دوركم ها الإ لإ آل مل ريم اإ ٠٠٠  ]۳١رخاوأ نم نوكرشملاو
 ةه لارا ووبفلاوب ىرلا نها قود يم. ةنوديعب را ام ةدانع ر ر فا نم يغ لاا هركنأ ام اوركنأ ةمألا هذه

 هلإ ال :لوقي هدجت اذهلف ؛هوركنأو ىنعملا اذه اولهج ءالؤهو ؛هوركنأو ىنعملا اذه اوفرع كئلوأف .اهوحنو تيغاوطلاو

 .هريغ هللا عم وعدي وهو «هللا الإ

 ءالؤه امأو .هرّرق يذلا ديحوتلا ىنعم نم اًئيش نولهجي الف ءاحصفلا نآرقلا ةغل لهأ مه ةيلهاجلا برع نأ كلذ ببس (#)

 ضعب نم مهضعب اهاقلت يتلا تاحالطصالاب نونيدي امنإو ةغللا هذه ةكلم لهأ نم اوسيلف ةدابعلا كرش مويلا مهيف اشف نيذلا

 هلوق ريسفت يف هلالا ىنعم مهف يف أطخأ مهييلوصأو مهيملكتم ةمئأ ربكأ نم يزارلا رخفلا لثم ناك اذإو .ةيماعو ةيمالك نم
 مهتماع عد .مهئاملع نم هنود نمب نظلا امف [۱۳۸ :فارعألا] 4 هيل م انك اهل ا لک یک الان نات

 نوكي هل رذنو هربقب فاط وأ « هللا الإ هيف ئىَعْذُي ال اميف اّيَح اًحلاص وأ اتيم اعد نم نأب لهجلا مهنم : تا ؟مهءامهدو

 !!!؟اًهلإ هل اًدختمو هل اًدباع
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 :لاقو [17١:ةرقبلا] € محلا ُنَمْحّيلَأ وه الإ د 3 س ل کهکلو# : یلاعت لاق امك . ظفاحلا

 لاو ل ا اإ 21 ك1 1 هل و ا لر ني کل نم ا
 اج ادرک وتاج 4 فارعألا] CEE e رت لا اع ماا د اع للو
 : ىلاعت لاقو :۷٠[ فارعألا] € واما ُدْعَمي راو ُمَدَحَو هللا دبع انَنَمِحأ# : مهلوقب -

 علا وه هل کاو لِطلْلا وه هنود نم توني ام كو حلا وه هلآ کاپ لد
 :٦۲[. جحلا] 4 ٌريبكلا

 .هل كيرش ال هدحو هلل اهتابثإو .ةدابعلا يهو ؛هللا ىوس امع ةيهلالا يفن كلذ نمضتف

 . هيلإ دشريو هررقيو اذه نيبي هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلاو
 ءاّبهَرو اّبَْعَر للذتلاو عوضخلاو بحلاب بلقلا لات نع ردصت امنإ اهعاونأ عيمجب ةدابعلاف

 نم فرص نمف «هلبق امو بابلا اذه ةلدأ يف مدقت امك «ىلاعت هللا الإ هقحتسي ال هلك اذهو

 . لمع الو لوق كلذ عم هعفني الف ؛ادن هلل هلعج دقف هللا ريغل اًنيش كلذ

 «هللا الإ هلإ ال١ ىنعم يف «ءاملعلا مالك ركذ

 هلإ ال نأ ةداهش» :هلوق :حاصفاإلا يف رفظملا وبأ ريزولا لاقو ؛سابع نبا مالك مدقت دق

 هلإ آل مَن رأت :ىلاعت لاق امك .هللا الإ هلإ ال هنأب اًملاع دهاشلا نوكي نأ يضتقي «هللا الإ

 هريغ اهقحتسي الف «ةيهلالا هل بجاولا هنإ ثيح نم (الإ) دعب (هللا) مساو :لاق هَ لإ

 توغاطلاب رفكلا ىلع ةلمتشم ةملكلا هذه نأ ملعت نأ :كلذ يف ةدئافلا ةلمجو :لاق .هناحبس

 توغاطلاب رفك نمم تنك هناحبس هلل باجيالا تبثآو ةيهلالا تيفن امل كنإف ؛هللاب ناميالاو

 ظ ظ ظ . هللاب نمآو
 .هنم ىنثتسملا نم جرخم ىنثتسملا نإ :لاق نم لوقل اًدر ''"عئادبلا يف ميقلا نبا لاقو

 كك يقسم كا كاوا يا وس د وعلل : ميقلا نبا لاق

 . ىلاعت هلل ةيهلالا تبثي تلال («هللا الإ هلإ ال» :هلوقب ا لخدي مل كلذك ناك

 . صاصتخالا فصوب هل اهتابثإو هللا ىوس امع ةيهلالا يفن عضولاب تنّمضت ةملك مظعأ هذهو

 .ةتبلا اذه يف دحأ بيرتسي الو (هلإ هللا) :انلوق ةلالد نم مظعأ تلا تابا ىلع اهتلالذف

 اغ لا

 .وه الإ دوبعم ال :يأ :(هللا الإ هلإ ال) : هريسفت يف يبطرقلا هللادبع وبأ لاقو

 دوبعم لك ىلع عقي ؛سرفلاو لجرلاك .سانجألا ءامسأ نم هلالا :يرشخمزلا لاقو



۳۷ 

a. 

OTT TOق  

 يذلا وه ه ةولاملاو «هولأملا وه هلال نإف .عاطملا دوبعملا وه هلال : مالسإلا خيش لاقو

 نوكي نأ مزلتست يتلا تافصلا نم هب فصتا امب وه دبعي نأ قحتسي هنوكو كنك نأ س

 دوبعملا بوبحملا وه هلالا نإف :لاق ‹عوضخلا هل عوضخملا ء«بحلا ةياغ بوبحملا وه

 .اهدئادش يف هيلإ بينتو .هوجرتو هفاختو «هل لو عضختو ءاهبحب بولقلا ههلأت يذلا

 .هبح ىلإ نكستو «هركذب نئمطتو هيلإ ًاجلتو ءاهحلاصم يف هيلع لكوتتو .اهتامهم يف هوعدتو
 هللا لهأ اهلهأ ناكو ءمالكلا قدصأ (هللا الإ هلإ ال) تناك اذهلو «هدحو هلل الإ كلذ سيلو

 «لاحو ءةلأسم لك اهب حص تخص اذإف «هتمقنو هبضغ لهأو هءادعأ اهل نوركنملاو «هّبزحو

 .هلامعأو همولع يف هل مزال داسفلاف دبعلا اهححصُي مل اذإو .قوذو

 اًميظعتو اًماركإو «ةبانإو الالجإو ًةبحم بولقلا ههلأت يذلا وه (هلإلا) :ميقلا نبا لاقو

 .الكوتو ًءاجرو افوخو اًعوضخو الدو

 افوخو ةبحمو ءاًلالجإو هل ٌةبيه ءىصعُي الف عاطُي يذلا وه (هلإلا) :بجر نبا لاقو
 كرشأ نمف «لجو زع هلل الإ هلك اذه حلصي الو «هل ءاعدو هنم الاؤسو «هيلع اًلكوتو ء«ًءاجرو

 يف هصالخإ يف اًحدق كلذ ناك ةيهلالا صئاصخ نم يه يتلا رومألا هذه نم ءيش يف اقولخم

 O OES ايا EE الإ هلإ ال) لوق

 كلملا ريغ قحب دوبعم نوكي نأ اًميظع ةءافتنا :يأ شا الإ هلإ ال :ىعاقبلا لاقو

 اذإ اًملع نوكي امنإو ؛ةعاسلا لاوهأ نم ةيجنملا ىركذلا مظعأ وه ليلا اذه نإف ءمظعألا

 .فْرِص هج وهف الإو ءهيضتقت امب لمعلاو ناعذإلا عم ناك اذإ اًعفان نوكي امنإو ءاعفان ناك

 2 لإ هلأ نم تن بوتكملا م هياتكلاك هل وشم يعمي لاف (هلآلا) : يبيطلا لاقو

 .مهنم عامجإو ءاملعلا مالك يف ريثك اذهو :حراشلا لاق .ةدابع دبع يأ

 تابثإو .ناك ام اتئاك ىلاعت هللا ىوس ام لك نع ةيهلالا ىفن ىلع (هللا الإ هلإ ال) تلدف

wosنآرقلا هيلع لدو لسرلا هيلإ تعد يذلا ديحوتلا وه اذه هنن  
 نإ اولا نَا نم رقت ا ا لتر ا لا كاف“ انيك ها لا هلوأ ف

 عفنت ال هللا الإ هلإ الف [؟01:نجلا] ا ار رش نو وب اتما درا لإ ىدْبي ایم اکا اتع
 ملع ريغ نم اهلاق نم امأو .هب لمعو هلبقو كلذ دقتعاو ءاتابثإو اًيفن اهلولدم فرع نم الإ .

 .بير الب هيلع ةجح يهف «فرص لهج اذه نأ ءاملعلا مالك يف مدقت دقف «لمعو داقتعاو

 هللا 53 دقو .اهانعم نومضمل نايبو ديكأت «هل كيرش ال هدحو» :ثيدحلا يف هلوقف

 امو !مهلاحب روبقلا داّبَع لهجأ امف «نيبملا هباتك يف نيلسرملاو ءايبنألا صصق يف هنّيبو كلذ

 برعلا يكرشم نإف !هللا الإ هلإ ال صالخالا ةملكل يفانملا كرشلا نم هيف اوعقو ام مظعأ



 500 اظفل اهب اوُرقأ نوكرشملا ءالؤهو .ىنعمو اًظفل هللا الإ هلإ ال اودحج مهوحنو

 فوخلاو «ميظجتلاو بحلاك «ةدابعلا عاونأب هللا ريغ هلأي وهو اهلوقي مهدحأ دجتف «ىنعم

 برعلا كرش ىلع مهكرش داز لب .ةدابعلا عاونأ نم كلذ ريغو «ءاعدلاو لكوتلاو .ءاجرلاو

 عرسأ هنأ نودقتعيو «ىلاعت هللا ريغل ءاعدلا صلخأ «ةدش يف عقو اذإ مهدحأ نإف «بتارمب

 يف امأو «ءاخرلا يف نوكرشي اوناك مهنإف «نيلوألا نيكرشملا لاح فالخب «هللا نم مهل اجر
 هل َنيِصلِخُم هلأ وعد ِكْزُمْلا ىف بڪر اقا :ىلاعت لاق امك ؛هدحو هلل نوصلخي امنإف «دئادشلا
 لهأ نك رشم نأ نيكي A [18 «هيوكعلا) 4 نورس هش ل لأ لإ س امف سلا

 . '''هلبق نمو برعلا يكرشم نم هديحوتبو هللاب لهجأ نامزألا هذه
 ىلع هلبق ام ىلع فوطعم وهو «كلذب دهشو : يأ 000 هدبع اًدمحم نأو) :هلوقو

 ةيدوبعلاو ؛ىلاعت هلل كولمم هنأ : يأ هدباعلا كولمملا انه «دبعلا» :ىنعمو .لماعلا راركت ةي

 دبعلا بتارم ىلعأف ["5 :رمزلا] ا ٍفاَكِب ہلا َىَنَلأ# :ىلاعت لاق امك ءهفصو ةصاخلا

 ةيبوبرلا امأو . نيتفيرشلا نيتفصلا نيتاه يف كلا لمكأ ةي يبنلاف ؛ةلاسرلاو ةصاخلا ةيدوبعلا

 :هلوقو .لسرم بن الو بّرقُم كلم امهنم ءيش يف هكرشَي ال «ىلاعت هللا قح امهف ةيهلإلاو

 هنأ يعدي نمم اًريثك نإف «طيرفتلاو طارفإلل اًعفد امهعمجو نيتفصلا نيتاهب ىتأ «هلوسرو هدبعا
 ءاج امل ةفلاخملا ءارآلا ىلع دمتعاو «هتعباتم كرتب طرفو ءالعفو الوق ولغلاب طرفأ هتمأ نم
 عم اهل دايقنالا نع فودصلاو اهلولدم نع اهفرصب .هماكحأو هرابخأ ليوأت يف فسعتو «هب

 اميف هتعاطو ؛ربخأ اميف هقيدصتو هب ناميالا ىضتقت هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش نإف اهحارطإ

 ا دعنا كوت: هيلع مدت ۷و تیرا ی اار اور ی غ اع اھا
 كلذ فالخ - نيتفملاو ةاضقلا نم ملعلا ىلإ بستني نمم - هلبقو مويلا عقاولاو . "ناك
 :لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر مالس نب هللادبع نع هدنسم يف يمرادلا ىورو .ناعتسملا هللاو

 ىلع ةردقلا وهو ةيبوبرلا ديحوت ىنعم ىلإ ىنعملا ةقيقح اوبلقو هلالا ىنعم اولهج نورخأتملا ءالؤهو : : تلق نويعلا ةرق يف (1)

 :ىلاعت لاق دقو ويلا كل ا را ا ل

 دق ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب نأ ملعأ :يوونلا نيدلا يبحم لاق [؟ :رمزلا] 4 را هل اضم هلآ ربع
 رثك اذإو «هكالمو رمألا ماوق هب ءميظع باب وهو اًدج ةليلق موسر الإ نامزألا هذه يف قبي ملو ةلواطتم نامزأ نم عيض

 نظلا امف كلذك ناك اذإو ءسداسلاو سماخلا نينرقلا ينعي نامزألا هذه يف :هلوقو . حلاطلاو حلاصلا باقعلا مع ثبخلا

 ةملكلا هذه ريسفت يف ىلاعت هللا همحر باهولادبع نب دمحم انخيشلو . ةبرغلا اهيف تمكحتسا دقو هدعب امو رشاعلا نرقلاب

 .هيلإ ةجاحلا سيسمل عجاريلف هلثم ىلإ ُقَبْسُي مل حضاو عيدب مالك

 هتعاطب انرمأو « ىلاعت هللا همصع دق لب يبنلاو أطخلا هيلع زوجي ةي هريغ نأل دحأ لوقب ضراعت الأو :نويعلا ةرق يف (۲)

 نم هريل منم ني نأ مآ :ةلوسرو هللا ىق اإ ٍةنمْؤُم او نموْمل ناک امو# :ىلاعت هلوقب هتعاط كرت ىلع اندعوتو هب يسأتلاو
 0 00 2 ٌباَذَع مبيت وأ ةَ ببن نأ « ءورسأ ْنَع نوفلاخي ذَا ِرَدَحلَم## :لاقو ["7 :بازحألا] .ةيآلا مرا



 دبع قنا ف ل ارو و اوو ها كتله | نإ: كلل ثلا لوسر ةفص دجنل انإ»

 ةئيسلاب يزُجَي الو «قاوسألاب باخص الو ء«ظيلغ الو د نعل ‹ لکوتملا هتيمس «يلوسرو

 هلا الإ هلإ ال نأ دهشي نأب ةجوعتملا ةّلملا ميقُي ىتح هضبقأ نلو ءزواجتيو وفعي نكلو ءاهلثم
 هنأ يثيللا دقاو وبأ ينربخأو :راسي نب ءاطع لاق «اًمْلَع اًبولقو امص اًناذآو اًيمُع اًئيعأ هب حتفي
 . مالس ا

 وأ ءهللا نبا وأ هللا هنأ ىراصنلا هدقتعي ل اقالخ يأ 0000 هللا دبع نيميع نآو) لوف

E O09 كيك اولع نول رقم # ESNنم  

 هقلخ ؛هلل كولمم هنأب نيقيو ملع ىلع هلوسرو هللادبع ىسيع نأ دهشي نأ دب الف 4١[ :نونمؤملا]

0 

 لاق رم بار نيب ملک مدع ٍلَمَمَك را دنع ئسبع لکم كإ» :یلاغت لاق امك .ءركذ الب نأ نم

 هَل َتراَسَأَت# :ىلاعت لاق .نوكرشي امع هللا ناحبس ءاّلإ الو اير سيلف [04 :نارمع لآ]. *نكَيَف ف ھل

 د ماب ىو ها نس نكات E نإ لاذ 932 هتان قل قفل
 نع ماسلا © ايس اراب يلعب مو ندوب ايو © اح تمد ام وڪرو َةرلَّصاب نَصْوَو تك ام

 م ه نورتي هيف یدل يلا وق م eo ا موو تدل 2
3 

 ر رزرو ر رم ی 0 3 و ر کر ر 350 4 ع

 هوديعاف < رو یر نو 0 نك 06 مل لوقي امْنِإف ارما حوضف اذِإ فدع دلو نم ذخلي نأ هلل ناک

 5 هلل aS و وکی نأ يس A : هک 3 نب لاو 14-1: 5 774 يتسم 0 0 4 5 01

 و ا رس رس

 دهشيو [177 :ءاسنلا] 6 ديل مرحي ڪتو ويدا ْنَع ذفكدتشب نمو نورما گي
 دحأ مالسإ حصي الف . ىلاعت هللا مهنعل «ٌنِغَب دلو هنإ :دوهيلا هئادعأ لوق نالطبب اًضيأ د

 .«كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هّلعل ؛كرشلا ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ» :ىلاعت هللا همحر دمحأ مامالا لاق =
 .ىفخي ال امك ءاملعلا نم اميس ال :ِِلكك هلوق ىلع أطخلا مهيلع زوجي نم لاوقأ ميدقتو اهكرتو ةعباتملا يف طيرفتلا عقو دقو

 .«ةاروتلا يف اًبوتكم هدجن» بعك نع ةياورلا يفو «2© ص ١ج» يمرادلا ةياور رخآ )١(

 مهو ىراصنلا رافك ىلع درلا نم اهيف امو «تامكحملا تايآلا ىف امك هداقتعا بجي يذلا قحلا نايب هيف «نويعلا ةرق ىف (۲)

 سبع نوكغي ا ت شا نإ" اق ةقئاظو ا اه الو فاطر آره يع ذإ رل فاع سنا ط تو
 لا د الإ هلل ىع اووف الو مكي ىف اولن ال بتلا لها : لاقف لطابلا لطبأو قحلا هباتك يف ىلاعت هللا نيبف ناز

 كسا یک اوهتنا لک اوم هلو وسمو ماب اياك هن ورو مَ لإ اهلل :هسيڪو وأ وسر مرم نبا ىسع + ٌحيِسَمْل مَن
 تايآلاو ١7١[ :ءاسلا] *اليكحو هب مگر ضرألا ىف امر وتلا ف EEC کش و هل هم اإ
 ةذئاملا ةروس نم عضاوم ىف [/؟ :ةدئاملا] مس نبا حيلا وه هلا نإ اولاف تزل رك دل ىلاعت لاقو. . اهدعب
 .دهملا يف وهو مالسلا هيلع حيسملا هلاق امع ىلاعت ربخأو

 هلأ دنع ئسع لَم تإ : ىلاعت لاقو كله هنم جرخ نمو اجن هكلس نم يذلا ميقتسملا طارصلا ىلاعت نيف : نويعلا ةرق يف (۳)

 طارصلا ىلاعت نيبف 1١659[ :نارمع لآ] 4َيِررْصْلا ّنْم لكم الف كير نم م َّنَحْلا 0 نوک یک مل لاق مث پارٹ نم لڪ ماء لمك

 .نوكرشملا هرك ولو لطابلا لطبأو قحلا قحأف هديحوت ىلع هجحح ماقأو اًمفاوو اًمفاش ا ميقتسملا

0 

 ا



2 

 ر

 30 ي و 7 ا 3
 د EES CADE ALR "وا لوح يأ نور ل سو 3 طل أ « هلم و م ا اهاقلا هتملكو

 رع

 .هلوسرو هللادبع هنإ :هيف ىلاعت هللا

 هلاق امك «نك» :ىلاعت هلوقب هدوجول ةملك مالسلا هيلع ىسيع يمس امنإ (هتملكو) :هلوق

 ىلإ اهاقلأ يتلا ةملكلاب» :'''ةيمهجلا ىلع درلا يف دمحأ مامالا لاق .نيرسفملا نم فلسلا

 نم نكف .ناك نكب نكلو «نك» وه ىسيع سيلو «نكب ىسيع ناكف «نك» :هل لاق نيح میرم
 .«ىسيع رمأ يف هللا ىلع ةيمهجلاو ىراصنلا بذكو ءاقولخم «نك» سيلو «هلوق ىلاعت هللا
 . ىهتنا

 خفنف ميرم ىلإ ليربج اهب لسرأ يتلا ةملكلاب هقلخ :ريثك نبا لاق (ميرم ىلإ اهاقلآ) هلوق

 يتلا ةملكلا نع ئشان وهف ءلجو زع هللا نذإب ىسيع ناكف :لجو زع هبر رمأب هحور نم اهيف
 . مالسلا هيلع ليربج وه ؛اهب لسرأ يتلا حورلاو «ناكف نك» : ل لاق

 هللا اهقلخ يتلا حاورألا نم حور ىسيع» :بعك نب يبأ لاق ””هنم حورو) :هلوقو

 نأ ىلع لدت هللا باتك يف ةيآ اندجو انإ :لاقف اًرمأ ىعدا يمهجلا نإ مث : باب يف هدالوأو يبلحلا ىسيع ةعبط ٠١ ةحفص )١(

 ىسيعو رم لإ اهلا :هتملڪو هللا وسر رم نبأ ىسِع ٌحيِسَمْلأ امّ :هللا لوق :لاق : ةيآ يأ : انلقف . قولخم نآرقلا
 . قولخم

 امك [۲۹ :رجحلا] «ىجوُي ني هيف ُتَحَفَبَو مسوس اد : هيف هللا لوقي يذلا مدآ ينب نم هريغك هنأ «هنم حورو» ىنعم نأ رهاظلا (۲)
 . ملعأ هللاو . مدآ لثم هنأب ىرخألا ةيآلا يف هل لثم

 ىلاعت هنأ ىلع دهعلا اهيلع ذخأو مالسلا هيلع مدآ بلص نم اهجرختسا يتلا حاورألا نم يأ :نويعلا ةرق يف لاقو

 نب لاق مير تسلا ميش لع ٌمَدَبْنَأَو میر رهروهظ نم َمَداَ ب نم كير َدَحَأ او :ىلاعت لاق امك مههلإو مهبر
 بهو: نع ريرج نبا ركذو :نلاعت هللا اهقلخ ىلا ماورألا كلت نه ىع خورو 1۷١ :كفارعألا] .ةيآلا 4 انَدْهَس
 ةخفنلا نأ يدسلا نعو«هيلع تلمتشاف محرلا ىلإ ةخفنلا تلصو ىتح ميرم عرد بيج يف ليربج خفن» :لاق هبنم نبا

 خفن ليربجف .اًرصتخم ىهتنا اهمكو اهعرد بيج يف خفن امنإ نولوقي :جيرج نبا لاقو «تلمحف اهردص يف تلخد

 دبعي الو هريغ قلخي ال نم ناحبسف + ىحور نم هيف تحفو مسوس ادا :ىلاعت لاق امك .ناكف «نك» لوقب قلخ هللاو

 . دي حورو :ىلاعت هللا لوق نيملسملا ءاملع ضعب ىلع ىراصنلا ضعب دروأ دقو .هاوس
 يف ام ركل سو :ىلاعت لاق امك .اهلك كلذك تاقولخملا لب مالسلا هيلع ىسيعب اًصاخ سيل اذه :باوجلا يف لاقف

ETEىميعو "كاسب او انيك أ  Eو ا ا ا ر و  
 هوبسنف ضيقن يفرط ىلع ىراصنلاو مه اوناك مهنإف ءهلسرو هئايبنأ ءادعأو هللا ءادعأ دوهيلا ىلع درلا ثيدحلا اذه

 مدقت اميف ىراصنلا نم ةالغلا لوق لطبأ امك مهلوق لطبأو هباتك يف ىلاعت هللا مهبذكأف هللا مهلتاق «يغب دلو هنأ ىلإ

 يف اوفج دوهيلاو ءلالضلاو رفكلاو ولغلا مظعأ مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع يف اولغ ىراصنلاف .اهوحنو تايآلا نم

 قدصلاو قحلا ىلاعت نيبو هباتك نم ةريثك عضاوم يف ىلاعت هللا هبن ءاّديعب الالض لض دق امهالكو .ءافجلا ةياغ هقح

 (OE Yaa يف نيروكذملا ةسمخلا مزعلا يلوأ نم هلعجو مالسلا هيلع حيسملا ردق عفرو

 لسرلا لضفأ مهف :٠[ فاقحألا] «ٍلُسرلَأ َنِم ِرْرَمْلأ اوُنوُأ بص اك رضا :لاقف اوربص امك ربصي نأ خلك هيبن رمأو

 ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيلسرملاو ءانونألا عيمج ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص مهلضفأ الك يبنلاو قيقحتلا ىلع
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 هاجرخأ (لّمَعلا َّنِم ناك ام ىلع َهََجلا هللا ُهَلَخْدَأ «ّقَح َراَّنلاو ءّقَح َةّنَجلاو

 «اهيف لخدف ميرم ىلإ هللا هثعب [175 :فارعألا] 4ب او تسلا لر اهقطساو لا

i a N DEYN مهريغو متاح يبأ داو رج نيو دملا  

 ىف ام رک سو :ىلاعت هلوق يف امك ؛هنم نئاك هنأ ىنعملاف ؛هنم هنأب هفصوو : ظفاحلا لاق

 ىرخألا ةيآلا ینعم نأ امك ەم ناک هنأ ىنعملاف ١[ :ةيثاجلا] 4 ایج ضل ىف امو تاومسلا

 .هتمكحو هتردقب هدجومو كلذ نوكم هنأ يأ هم ةا ءا الا ةذه ركن هلأ

 نم هريغب الو هسفنب موقي ال ىنعم ناك اذإ ىلاعت هللا ىلإ فاضملا :مالسإلا خيش لاق
 قولخم هتفاضإ نوكت نأ عنتماو ؛هب ةمئاق ىلاعت هلل ةفص نوكي نأ بجو «تاقولخملا

 مدآ ينب حاورأو مالسلا امهيلع ليربجو ىسيعك اهسفنب ةمئاق اًئيع فاضملا ناك اذإو .بوبرم

 ةفاضملا نايعألا نكل .هريغل ةفص نوكي ال هسفنب ماق ام نأل ؛ىلاعت هلل ةفص نوكت نأ عنتما

 : نيهجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ
 .تاقولخملا عيمجل لماش اذهف ؛اهعدبأو اهقلخ هنوكل هيلإ فاضت نأ :امهدحأ

 .هللا لام لاملا عيمجو ؛هللا ديبع نيقولخملا عيمجف . هللا ضرأو «هللا ءامس :مهلوقك

 صخ امك ؛هاضريو هب رمأيو هبحي ىنعم نم هب هصخ امل هيلإ فاضي نأ :يناثلا هجولا
 هللا لام وه :ءيفلاو سْمُخلا لام يف لاقي امكو .هريغ يف نوكت ال هيف ةدابعب قيتعلا تيبلا

 نمضتت ةفاضإ هذهف .هرمأ اوعاطأو هودبع نيذلا مه هللا دابعف :هجولا اذه نمو .هلوسرو

 .اًصخلم ها .هقلخو هتيبوبر نمضتت ةفاضإ كلتو «هنيدو هعرشو هتيهولأ

 هنأ هباتك يف ىلاعت هللا اهب ربخأ يتلا ةنجلا نأ دهشو يأ (قح رانلاو قح ةنجلاو) :هلوق

 ل TT ؛قح نيقتملل اهدعأ

 اضع ةو كنز نف ةرففم لإ وقياس : لاغلاق اک 4 ةثباث كلذك ىح قيرفاكلل اهدعأ

  PAEهاو ا هيو هلآ لصف ك كل ا هاب أنما . برد تدع 0
 ار م ماس 7 7 4 2 <

 :ديدحلا] # ريِظَمْل لضفلا ( EYتدعأ ااو الا قو قلا ر 8 55 : ىلاعت لاقو

 اًقالخ ءنآلا ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ ىلع ليلد امهرئاظنو نيتيآلا ىفو 4َنرْفّكْل

 .داعملا ا

 :ةياور يفو طرشلا باوج ةلمجلا هذه (لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ) :هلوقو

 نم ناك ام ىلع» :هلوق ىنعم :ظفاحلا لاق .«ءاش ةينامثلا ةنجلا باوبأ يأ نم هللا هلخدأ»
 نأ لمتحيو ءةنجلا لوخد نم مهل دب ال ديحوتلا لهأ نأل ءداسف وأ حالص نم يأ «لمعلا

 ميعنلا نم اهيف دعأ امو ةنجلا ٠ نيب ىلاعت هللا نإف .لسرلاو نارقلاب رفك دقف رانلاو ةنجلاب نمؤي مل نمو :نويعلا ةرق يف )١(

 م لا اهدعأ هنأو باذعلا نم اهيف امو رانلا ركذو ‹ نيقتملا راد اهنأ ركذو ء ميقملا
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 لاق ْنَم ٍراَّنلا ىلع مرح هللا ْنِإَف» :نابتع ثيدح ىف امهلو - مم ك
 يب ق ےس

 . (هللا هح و

 مهنم لك لامعأ بسح ىلع ةنجلا لهأ لخدي نأ «لمعلا نم ناك ام ىلع» :هلوق ىنعم نوكي
 .تاجردلا يف

 يڪ هركذ ام لاق نمل اًصوصخم نوكي ةدابع ثيدح يف درو ام :ضايع يضاقلا لاق

 حجري ام رجألا نم هل نوكيف «هثيدح يف درو يذلا ديحوتلاو ناميالا ةقيقح نيتداهشلاب نرقو

 .ةلهو لوأل ةنجلا لوخدو ةمحرلاو ةرفغملا هل بجويو هتائيس ىلع

 كلذب يغتبي هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا ىلع مرح هللا نإفا نابتع ثيدح يف امهلو :لاق)

 هللا هجو .2(. 1١0

 اذهو «هللا هجو كلذب يغتبي هللا الإ هلإ ال لاق نم» :هلوق وهو ةمجرتلا بساني ام هنم ركذو فنصملا هرصتخا :نويعلا ةرق ىف )١(

 اههدخا لجبال نام الج ساع ا ر قدعلا رم ةرشلا تنور موا [ نم ةنلكلا هده يلع كلذ يللا اهانعم غ رع
 نمل ةيهلالا اًصلخم اهلوقي نأ صلخملاو «قفانم وهف اًقداص نكي مل نمو كرشم وهف اًصلخم نكي مل نم نإف ءرخآلا نودب
 كل ِنْيَمِلْسُم اتلعجاو انَيَر# : مالسلا هيلع ليلخلا هلاق يذلا مالسالا ساسأ وه ديحوتلا اذهو «ىلاعت هللا وهو هريغ اهقحتسي ال

 هيلع ليلخلا لاقو «َنيِمَلَمْل بر وني بلس عم ُتَْلْسأَو یی تنل نإ تبَر# -سيقلب تلاقو كل م أ ارد نو

 كرشلا كرت يذلا وه :فينحلاو *َيكرتملا ترم نأ امو اًفيِنَح رألاو تؤومتلا رف ىل ّن َىِهَجَو ٌتْهَجَو يإل :مالسلا

Lbهلآ َلِإ مههجو مل نمو# : : ىلاعت لاق امك ءهدحو هلل ةرهاظلاو ةنطابلا هلامعأ صلخأو مهاداعو هلأ قرافو هنم رتو  

 اهوحنو ةيآلا ىنعم وهو قافنلاو كرشلل يفانملا ةدابعلا صالخإ :وه هجولا مالسإف ولا ةورملاب كسمتسا دق نيم وهو

 اذهو .[۲۲ :نامقل] 4يو ةوملاب كسمتسا دَمف# : ىلاعت لاق اذهلو «هللا الإ هلإ ال :هلوق هعفني يذلا وه اذهف . اًعامجإ

 ءالؤهف «قلخلا رثكأ هيلع ىرت امك ءرضي الو عفني ال بئاغ وأ تيم نم هب ثيغتسيو هللا ريغ وعدي وهو يوفي نم ف دامب

 ال - اهلاق نإو - اهانعمب لهاجلاو .اًنابثإو ايمن اهلولدمب ملعلاب الإ اهلئاق عفنت الف ؛ انيق اي ا اا نقف اسر اق نإ

 ىفتنا اذإف هل نقيت ريغب اهانعم فرع اذإ كلذكو ءكرشلا يفن نم اهنم ديرأ يذلا يبرعلا عض ذولا هل تعضو امب هلهجل هعفنت

 .كشلا عقو نيقيلا

 اًصلاخ «هبلق نم اقدص» :هلوقل نيقيو ملعب اهلاق نم الإ عفنت الف «كاش ريغ» : لع هلوق ثيدحلا يف هب تديق اممو

 نولوقي نيذلا نيقفانملا لاحك ناسللا بلقلا ةفلاخمل هعفنت ال اهنإف .هلوق يف قداص ريغ اهلاق نم كلذكو «هبلق نم

 هيلع تلد املو ءصالخالل كرشلا ةافانمل كرشم نم لبقت الف كرشملا لاح كلذكو .مهبولق يف سيل ام مهتنسلأب

 نكي مل نمو .ةقباطم هل كيرش ال هدحو هلل صالخالاو هنم ةءاربلاو كرشلا ىفن ىلع تلد اهنإف «ةقباطم ةملكلا هذه

 تلد ام نوركنيو هللا الإ هلإ ال» :نولوقي ناثوألا ةدبع نم ريثك لاح وه امك ؛هللا الإ هلإ ال" :هلوق هعفني مل كلذك
 امم آرب ىنَنإ# :هموقو هيبأل مالسلا هيلع ليلخلا لاق دقو .هلهأو كرشلا نورصنيو هلهأ نوداعيو صالخالا نم هيلع

 دقو هلا الإ هلإ ال» يهو ۲١-۲۸[ :فرخزلا] «هِيَمَع ىف ٌدَيِتأَب َهَمِك اَهَلَمَجَو © نيس مَنِ ِقَرطَع ىلا الإ © ود
 هل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإو كرشلا نم ةءاربلا وهو «هيلع تلدو هل تعضو يذلا اهانعمب ليلخلا اهنع ربع

 ركاب باكو و تيارت سدا هيلع تلد ام لبقي ملو اهلاق نم كلذكو «هريرقت مدقت امك

 .صالخالا نم هتتبثأ ام ىفنو كرشلا نم هتفن ام تبثأف اهلولدم

 ىوهلا عابتاو اهانعمب لهجلا كلذ ببسو «ةثالثلا نورقلا دعب ةمألا هذه نم نيرثكألا لاح وه هانركذ يذلا اذهف

 . مهل هيضرو هدابعل هعرش يذلا هديحوت نم هلسر هب هللا ثعب امو قحلا عابتا نع هفدصيف
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 ليوط ثيدح نم فرط اذهو .هلامكب ا كلا يراخبلا يأ (امهلو) : هلوق

 .ناخيشلا هج رخأ

 نالجعلا نب ورمع نب كلام نبا ءةدحوم مث ةيقوف ةانثم اهدعب ةلمهملا رسكب نابتعو
 .ةيواعم ةفالخ يف تام ءروهشم يباحص «فوع نب ملاس ينب نم «يراصنألا

 - وا يبنلا نأ كلام نب سنأ انثدح :لاق ةداتق نع هدنسب هحيحص يف يراخبلا جرخآو

 اغا : لاق و هللا لوسراي كيبل :لاق ءذاعماي» :لاق - لحّرلا ىلع هفيدر داع

 د اف = كيترو للا: لوسراب كيلا ل داسا لاف كيسو هللا لرسرا ك لاق
 ا رخ الإ لق نع اص ها لر اخ ناو هلا الا ىلإ ل آد دج أ ام لا

 راف او نا لا ور الا هيب را انآ ھا لر :لاق .رانلا ىلع ىلاعت
 تعمس : لاق «يبأ تعمس :لاك رمتعم اند + رخخا دست قاس . امنا هتوم دنع داعم اهب

 لخد اًئيش هب كرشي ال هللا يقل نم» :لبج نب ذاعمل لاق لك يبنلا نأ يل ركذ لاق“ منا

 رك نأ فاخأ ىتإ هال لاق سالا شبا الأ لاف حلا
 رمل ةكرشلا كت نمت عار ولا الإ فلا زل نإ فاه ىم قالا اذهب يف تلف

 .صالخإو نيقيو قدصب اهلاق
 ءاهيلع تامو اهلاق نميف اهنأ :- هوحنو ثيدحلا اذه يف - هريغو مالسالا خيش لاق

 ديحوتلا ةقيقح نإف «نيقيو قدصب اهيف كاش ريغ هبلق نم اًصلاخ» :هلوقب ةديقم تءاج امك
 ءةنجلا لخد هبلق نم اًصلاخ هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمف .ةلمج ىلاعت هللا ىلإ حورلا باذجنا

 تام اذإف ءاًحوصن ةبوت بونذلا نم بوتي نأب ىلاعت هللا ىلإ بلقلا باذجنا وه صالخالا نأل

 الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جر خيا هنا تيدا الأ دق هنإف كلذ لان لاحلا كلت ىلع

 ا ترتاوتو (ةرذ نزَي امو «ةلدرخ نزي امو خت نري ام ريخلا نم هبلق يف ناكر هللا

 نأ ناثلا ىلع مكعب للا ناب هكرزاوتو هاون سرع ىلا ىانلا لدي هلا: الإ :ةلإنن 0 لقي نحن
 ىلع مَّرحي هنأب ترتاوتو «هلل نودجسيو نولصي اوناك ءالؤهف «مدآ نبا نم دوجسلا رثأ لكأت
 تءاج نكل «هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمو «هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا

 اديلقت اهلوقي امنإ اهلوقي نم رثكأو ءصالخالا فرعي ال اهلوقي نم رثكأو «لاقثلا دويقلاب ةديقم
 روبقلا يفو توملا دنع نتي نم بلاغو .هبلق ةشاشب ناميإلا ةوالح طلاخت ملو «ةداع وأ

 ءالؤه لامعأ بلاغو ''”(هتلقف اًئيش نولوقي سانلا تعمس» :ثيدحلا يف امك «ءالؤه لاثمأ
 لع ابا اندجو اإ :ىلاعت هلوق نم سانلا برقأ نم مهو ؛مهلاثمأب ءادتقاو ديلقت يه امنإ لل ع ع ےل تحس نع ےس ريس

 .ربقلا لاؤس يف مهريغو ننسلا باحصأ هاور يذلا بزاع نب ءاربلا ثيدح يف )١(
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 هذه يف نكي مل مات نيقيو صالخإب اهلاق اذإ هنإف .ثيداحألا نيب ةافانم الف ذئنيحو

 لك نم هلا بحأ ثلا توكي نأ بخو هتيقنو ةضالخإ لامك نإ الضأ تند ىلع اًرصُم لاخلا
 رب يذلا وه الهوا سمأ ااملاةهازك" لون هال ق ألا فنزل فون
 ةبوتلا هذهو ؛صالخإلا اذهو ناميإلا اذه نإف .كلذ لبق بونذ هل تناك نإو ءرانلا ىلع

 اهلاق اذإف ءراهنلا ليللا وحمي امك هنع ىحم الإ ابذ هل كرتت ال «نيقيلا اذهو ةبحملا هذهو

 رفغيف ءالصأ بنذ ىلع َرِصُم ريغ اذهف 7-5 ربكألا كرشلا نم عناملا لامكلا هجو ىلع

 تأي ملو ءرغصألا نود ربكألا كرشلا نم هب صلخ هجو ىلع اهلاق نإو .رانلا ىلع مرحيو هل

 نازيم اهب حجريف تائيسلا نم ءيش اهمواقي ال ةنسحلا هذهب ؛كلذ ضقاني امب اهدعب

 ردقب ةنجلا يف هتجرد صقنت نكلو «رانلا ىلع مرحيف '''ةقاطبلا ثيدح يف امك «تانسحلا

 .رانلا بجوتسي هنإف كلذ ىلع اًرصم تامو هتانسحب هتائيس تحجر نم فالخب اذهو «هبونذ

 اهدعب ىتأ لب ؛كلذ ىلع تمي مل هنكلو ربكألا كرشلا نم اهب َصْلَحَو هللا الإ هلإ ال لاق نإو
 تّئهوأ بونذب یتا هنكل اًصلخم ناك اهلوق لاح ىف هنإف «هديحوت ةنسح ىلع تحجر تائيسب

e CCE Nنضال ا قالا يقلل كنف  
 نإف «تائيس ىلع اًرِصُم نوكي الو هتائيس ىلع ةحجار الإ نوكت ال هتانسح نإف «نقيتسملا

 : ةنجلا لحد كلذ ىلع تام

 صاللخإب اهلوقي الف هناميإ فعضيف «ةحجار ةئيسب ىتأي نأ صلخملا ىلع فاخي امنإو
 ربكألا ن لم ةو والا و نيكألا:كرقلا نع هيلع ينير تالا ميج. نم: عا نشو
 «تائيسلا بناج حّجَرُيف كرشلا اذه ىلإ مضنت تائيس كلذ ىلإ فيضيف ؛رغصألا نم هعم ىقب

 .بلقلاب صالخالا عنتميف هللا الإ هلإ ال لوق فعضيف «نيقيلاو ناميالا فِعضُت تائيسلا نإف
 معط قوذ ريغ نم نآرقلا نم ةيآلاب هتوص نّسحي نم وأ «مئانلا وأ يذاهلاك اهب ُمّلكتملا ريصيف

 لب كلذ ضقنت تائيسب اهدعب نوتأي لب «نيقيلاو قدصلا لامكب اهولوقي مل ءالؤهف «ةوالحو
 ةريثك تائيس مهلو .كلذ ىلع نوتوميو كلذ ىلع نويحيو قدصو نيقي ريغ نم اهنولوقي
 ءاهلوق نع بلقلا اسقو ؛اهلوق ناسللا ىلع لقث بونذلا ترثك اذإف .ةنجلا لوخد نم مهعنمت

 «لطابلا ىلإ نأمطاو «هللا ريغ ركذب رشبتساو «نآرقلا عامس هيلع لقثو حلاصلا لمعلا هركو

 لاق اهلاق اذإ اذه لثمف ؛قحلا لهأ ةطلاخم هركو .ةلفغلا لهأ ةطلاخمو ءّتْفَرلا ىلحتساو

 .هلمع هقدصي ال ام هيفبو «هبلق يف سيل ام هناسلب

 تاس( 3)



 اكن نلف تراث شرم لاق لاق ذللك هللا لرسر نف .ئرذحلا ديعس أ نقر

 نو وا . لاق . هللا 1 EET ي ُلَق N كوغلاو دذا

 هتقّدصو بولقلا يف رّقَر ام نكلو «يئمتلاب الو يلحتلاب ناميالا سيل» :نسحلا لاق
 .«هنم لبقي مل اًرش لمعو اًريخ لاق نمو «هنم لبق اًريخ لمعو اًريخ لاق نمف ءلامعألا

 رَكَو ءيشب نكلو ةالص د ةرثكب ركب وبأ مهقبس ام» :ينزملا هللادبع نب ركب لاقو

 . (هبلق يف

 يف اًقداص ناكو ءاّيونذ كلذ عم بستكا لب اهبجومب مقي ملو هللا الإ هلإ ال :لاق نمف

 رغصألا كرشلا كلذ ىلإ فاضناو - هنيقيو هقدص تفعضأ بونذ هل نكل - اهب اًنقوم اهلوق
 نم فالخب «بونذلا ىلع اًرصم تامو «ةنسحلا هذه ىلع تائيسلا هذه تحجرف «يلمعلا

 نمضتملا - هديحوت نوكيو ءالصأ ةئيس ىلع اًرصم نوكي الأ امإ :هنإف «قدصو نيقيب اهلوقي
 قدصلاب اهولوقي مل مهنأ امإ :اهلوقي نمم رانلا نولخدي نيذلاو .هتانسح حجر - هنيقيو هقدصل

 تحجر تائيس كلذ دعب اوبستكاو اهولاق وأ ءاهناحجرل وأ تائيسلل نييفانملا ماتلا نيقيلاو

 نيقيو قدصب كلذ دعب اهولوقي مل مث ءمهنيقيو: مهقدص كلذل فعض مث «مهتانسح ىلع
 ال ءالؤه لثم نم اهلوقف «مهبولق نم نيقيلاو قدصلا كلذ تفعضأ دق بونذلا نأل «نيمات

 . اًصخلم ىهتنا .مهتانسح ىلع مهتائيس حجرتف «تائيسلا وحم ىلع ىوقي
 .مهريغو بجر نباو ميقلا نباك ء«ءاملعلا نم ريثك اذه ركذ دقو

 .ثيداحآلا عمتجت مالسالا خيش هررق امبو : تلق

 «سكعلابو داقتعا ريغ نم قطنلا ناميالا يف ىفكي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو :لاق

 هجول اًصلاخ ناك اذإ الإ عفني ال لمعلا نأ هنو ءلماكلا ديحوتلا لهأ ىلع رانلا ميرحت هيفو

 .هلوسر ناسل ىلع هعرش ام ىلع ىلاعت هللا

 نامنالا لامعا N ةطيدحلا ىف ET يف يبطرقلا لاق :هيبنت

 2 «ناميالا نم ةحلاصلا لامعألا نأ ىلع ةلالد هيف نوكيف .حراوجلا لامعأ نم يه يتلا

 يفنو ديحوتلا وه يذلا ناميالا درجم دري ملو - هانلق ام ناميالاب دارأ هنأ ىلع ليلدلاو
 دعب مث .(اوجرخأ» :هلوق نم هسفن ثيدحلا يف ام - هللا الإ هلإ ال لوقب صالخالاو ءاكرشلا

 نرسل ديحوتلا :كلذب ديري (طق اًريخ اولمعي مل اًموق جرخيف ةضبق هناحبس ضبقي» كلذ

 .هجام نبا ننس حرش نم اًصخلم ها ::لامعألا

 كك هللا لوسر نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس ا نعو) :هللا همحر فنصملا لاق

 ال :ىسوماي لق :لاق .هب كوعدأو كركذأ اًئيش ينملع «براي :مالسلا هيلع ىسوم لاق» :لاق

 نهرماعو عبسلا تاومسلا نأ ول ىسوماي :لاق .اذه نولوقي كدابع لك :لاق ء.هللا الإ هلإ

 نبا هاور «هللا الإ هلإ ال نهب تلام ؛ةفك يف هللا الإ هلإ الو ؛ةفك يف عبسلا نيضرألاو ؛يريغ



 الو ٍةَفِك يف َمْبَسلا ف الو وا ا 7 ا يا لاق اذه

 00 0 نابح

 9 3 8 ثالثا ةنس ا تام . اهدعب ام دهشو ا ا .كلذك هوبأو

 .نيعبسو عبرأ ةنس :ليقو :.نيتنسو > سەخت وأ
 .هب كلأسأ يأ (كوعدأو) هب كيلع ينثأ :يأ (كركذأ) :هلوق

 ىلع رصقن الو اهلك ايلوقي اه دكاذلا نأ ةف ا الا هلال ىسومات لقال هل
 . لالضو ةعدب كلذ نإف «ةفوصتملا لاهج ةالغ هلعفي امك «وه» ىلع الو «ةلالجلا ظفل

 (لوقي) لوصألا يف يذلاو «عمجلاب فنصملا طخب تبث (اذه نولوقي كدابع لك) :هلوق

 امك عمجلا ظفلبو ورمع نب هللادبع ثيدح نم دنسملا يف وهو .(لك) ةظفلل ةاعارم دارفالاب
 اًئيش ديرأ امنإ :يأ (اذه نولوقي كدابع لك) :هلوق ىنعمو (لك) ىنعم ىلع فنصملا هركذ

 ال :لق - اذه نولوقي كدابع لك) :هلوق دعب - ةياور يفو ؛كدابع مومع نيب نم هب ينصخت
 . (هب ينصخت PT اهلا N DB عننا )اهلا

 ؛هل ةياهن ال ام هللا الإ هلإ ال ىلإ ةرورضلا نم - هلك ملاعلاب لب - سانلاب ناك املو
 نولدعي لاهجلاو ماوعلاو «ىنعم اهمظعأو ءالوصح اهرسيأو ءاّدوجو راكذألا رثكأ نم تناك
 ةا ف الو تاكلا ىف تسيل لا ةعدعبملا تاوغدلا ىلإ اه

 تاومسلا' نأ ول :يأ «تاومسلا ىلع فطع بصنلاب وه 006 نهرماعو)

 ةفك يف اوعضو نهيف نمو عبسلا نيضرألاو - ىلاعت هللا ريغ - راّمْعلا نم نهيف نمو عبسلا

 .هللا الإ هلإ ال نهب تلام «ىرخألا ةفكلا يف هللا الإ هلإ الو «نازيملا

 نابي كلنا » ناس لاق فا لإ ن ل ردا فود اهر با ا هل اع اكن مختل فا ف رل ةزق' فلا (9)
 ةهلآلا نم هاوس ام لكو قحلا يه ىلاعت هتيهلإف ۳١[ :نامقل] ركل لَمْ وه هنأ نأو لِ هنود نم عدي ام لَو ُنَحْلأ وه هلا
 تاومسلا اهب تماق يتلا يهو «صالخإلا ةملكو ىقثولا ةورعلا يه ةميظع ةملك هذهف . اهرئاظنو ةيآلا هذه يف امك «ةلطاب هتيهلإف

 .دابعلا نم يصاعلاو عيطملا نيب قرفلا رهظ اهبو «داهجلا فويس تدرج اهلجألو «ضرفلاو ةنسلا اهليمكتل تعرشو «ضرألاو

 . لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ اًدايقناو ةبحمو ءالوبقو اًصالخإو اًقدص اهب لمعو اهلاق نمف

 ىلعألا يلعلا هنأل هسفن تاومسلا يف نمم ىنثتسا (يريغ) : هلوقو ضرألاو تاومسلا يف نم لك :يأ :نويعلا ةرق يف لاق )١(

 هتفص اهلك ةثالثلاف .تاذلا ولعو ردقلا ولعو رهقلا ولع ۲٠١[ :ةرقبلا] «ٌميِيَمْلا نما َوْهَو## :ىلاعت لاق امك سدقتو ىلاعت

 : ناقرفلا] ةيآلا محلا ٍشرَمْلا لع ئوتشا مث [0 :هط] «ئََتْسَأ شرما َلَع نحلل :ىلاعت لاق امك هلامك ىلع تلدو
 e : ىلاعت لاق امك :٤( ۵۷و ۳۲:٤و ۲۱۳۲و ۳ : ۱۰و 94:1) هباتك نم عضاوم ةعبس يف 0
 حورلاو ٌةكيِلَمْلا مت # : ىلاعت لاقو [۰ : لحنلا] وقوف ني مهر فايل : ىلاعت لاقو ٠[ : رطاف] * معَ هقدر مصل نك معلو
 . تايآلا هذه لاثمأو ٥١[ :نارمع لآ] لإ كعفارو كليْيَوَتُم ْنِإ# ٤[ : جراعملا] و ا رو ق 0

 يفن :ةملكلا هذه ىنعمو .هتافصو هئامسأ يف دحلأو ةنسلاو باتكلا حيرص فلاخ دقف هقلخ ىلع ىلاعت هللا ولع بلس نمف

 .ىلاعت هللا وهو اهب ىنثتسا ام ىوس ءيش لك نع ةيهلإلا
 ىتأ نم قح يف الإ اهناحجر لصحي ال ةميظعلا ةملكلا هذه نكل تاومسلاك عبس نيضرألا نأ ىلع صنلا هيفو



۷ 

 .هححصو مكاحلاو نابح نبا هاور «ُهللا الإ لإ ال ّنهِب ُتَلامَل ةَ ىف هللا الإ هل

 لاق مالسلا هيلع اًحون نأ» :ِةِلكك يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع دمحأ مامالا یورو

 يف تعضو ول عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نإف ؛هللا الإ هلإ الب كرمآ :هتوم دنع هنبال

 نيضرألاو عبسلا تاومسلا نأ ولو ؛هللا الإ هلإ ال نهب ُتحِجَر ةفك يف هللا الإ هلإ الو ةف

 .«هللا الإ هلإ ال نهنمصقل ةمهْبُم ةقلح َّنُك عبسلا

 .نازيملا ةفك :يأ «ءافلا ديدشتو فاكلا رسكب وه (ةفك يف) :هلوق

 ‹كرشلا يفن نم هيلع تلمتشا امل كلذو ؛تحجر :يأ (نهب تلام) :هلوق

 صاالخإب اهلاق نمف «نيدلاو ةلملا ساسأو .لامعألا لضفأ وه يذلا :هللا ديحوتو

 ال ةنسحلا هذهف كلذ ىلع ماقتساو ءاهقوقحو اهمزاولو اهاضتقمب لمعو ؛نيقيو

 هيلع ُفَوَح ال اوُسَفَتْسأ م هلأ ار اولاق دلا ل :ىلاعت هللا لاق امك ؛ءيش اهنزاوي

 ( ١١[. :فاقحألا] # بورس مه الو

 : اعوفرم ورمع نب هللادبع ثيدحك .ركذلا لضفأ «هللا الإ هلإ ال» :نأ ىلع ثيدحلا لدو

 مهعفني ملو اهلوقي نمم اًريثك اهريغو ةءارب ةروس يف هناحبس هللا ركذ دقو «ةنسلاو باتكلا يف اهب تديق يتلا اهدويقب

 كلت كرت نم مهب ماق ام عم مهعفنت ملف مهتاقفن يف مهعونتو مهترثك ىلع نيقفانملاو باتكلا لهأ لاحك .اهلوق

 .ةويقلا

 ؛اهريغو صالخالاو قدصلاو هنم ةءاربلاو كرشلا يفن نم هيلع تلد او تعفو: امت اھا اهلوقي نم «مهنمف

 ءاثيدحو اًميدق اهلوقي نم رثكأ لاحك هيضتقت امب لمعلاب دايقنالا كرتو ءالمعو اًملع اهيلإ اعد نمم لوبقلا مدعك

 .رثكأ ةمألا هذه رخاوأ يف نكلو

 SE شمالا خلا فرط را رك ني ديال eee او
 e امد € وسخ 5 ةو اًهومثفرافأ لوما 1 و ا راو ا كر مابا 3 نإ لق : ىلاعت هلوق

 «َنيِقِسَتْلا موَقْلا ىوبي ال هنو تأ ها ( أب يعير كما ا a لا رب ڪيا َبحآ آَهئَوَصَر
 .[؟4 :ةبوتلا]
 اندصو. انو الغ اهي تف يتلا اهدويق مهل تعمتجاو «ةملكلا هذهب اوتأ نيذلا مهف نفلحلا ناميالا لهأ امأو

 عضاوم يف ىلاعت هللا مهركذ دقو .هيف اوضغبأو هيف اوبحأو هيف اولاوو هيف اوداعو ءاٌدايقناو ال قر عمو :اضةليعو

 : ىلاعت es مهاجنأو هتنج مهل دعأو مهنع وفعلاو . مهيلع ءانثلاب مهصخو اهريغو ةءارب ةروس نم

 ىر ِتَّدَح ا داو ع اويصرو مَع هلل حوض ِننَسْحِإ مشوعبتا َندَلأَو راصنألاو تجهل نم نولو َنوُعِبَسلَاَو م

 الإ هلإ ال لهأ مه ناسحإب مهعبتأ نمو ءالؤهف ٠٠١[ :ةبوتلا] # طع دكا كلذ ادب اين نا ةينكلا اون

 .ةرخآلا رادلا يف مهل دعأ امو مهيلع ءانثلا ىف تايآلا نم هذه ريغو ««هللا

 هبحي ام راثيإو هتيصعم نم برهلاو هتعاطب لمعلاو هديحوتو مهبر ةبحم ىف قلخلا توافت فرعو نآرقلا ربدت نمف

 نم هيف مه امو مهتاينو مهلامعأو مهلاوقأو مهلاوحأب سانلا ربتعاو ءءاجرو ةيشخ ههركي ام كرتو .اًلمعو ةبغر ىلاعت

 هسفن ناد نم سيكلا» : لاق هنأ كك يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يف امك .نيرورغملا أطخ هل ¿ نت :؟كنعيلا توافتلا

 7 .«ينامألا هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو «توملا دعب امل لمعو



۸ 

 سا اي ىلاعت هللا لاق» : لوقي ا هللا لوسر 20 | نع - هسحو 2 يذمرتللو

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ا انأ تلق ام ريخو ةفرع موي ءاعد ءاعدلا ريخ

 : اًعوفرم اًضيأ هنعو «يذمرتلاو دمحأ هاور «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل «هل

 لك ءالجس نوعستو ةعست هل رشنيف ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم لجرب ٌحاصُيا
 ال :لوقيف ؟نوظفاحلا يتّبتك كملظأ اًئيش اذه نم ركنتأ :لاقي مث رصبلا دم اهنم لجس

 ةت اندنع كل نإ يلب :لاقيف ال لوقف لجرلا باهف يخ وأ رذع كلا :لاقيف براي

 هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :اهيف ةقاطب هل جرخيف «مويلا كيلع ملظ ال هنإو

 تالجسلا عضوتف .ملظت ال كنإ :لاقيف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام براي :لوقيف ءهلوسرو

 نباو يئاسنلاو .هنسحو ېذمرتلا هاور «ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف ةفك يف ةقاطبلاو ؟ةفك يف

 .حيحص :هصيخلت يف يبهذلا لاقو «ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو .مكاحلاو نابح

 لضافتب لضافتت امنإو ءاهددعو اهروصب لضافتت ال لامعألاف :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 .ضرألاو ءامسلا نيب امك لضافتلا نم امهتيبو ةدحاو نيلمعلا ةروص نوكتف «بولقلا يف ام
 اهنم لجس لك الجس نوعستو ةعست اهلباقيو ةفك يف عضوت يتلا ةقاطبلا ثيدح لمأتو : : لاق
 هذه هل دحوم لك نأ مولعمو «بذعُي الف «تالجسلا شيطتو ةقاطبلا لقثتف ءرصبلا ىدم

 .هبونذب رانلا لخدي مهنم ريثكو «ةقاطبلا

 ةلمهملا رسكب - نابح نب دمحم همسا نابح نبا (مكاحلاو نابح نبا هاور) :هلوق

 بحاص ظفاحلا يتْسّبلا يميمتلا متاح وبأ ءذاعم نب نابح نب دمحأ نبا - ةدحوملا ديدشتو
 نم ناك :مكاحلا لاق .كلذ ريغو تاقثلاو ءءافعضلاو .خيراتلاو .حيحصلاك :فيناصتلا
 نيسمخو عبرأ ةنس تام .لاجرلا ءالقع نمو «ظعولاو ثيدحلاو ةغللاو هقفلا يف ملعلا وأ

 .ةلمهملا نوكسو ةدحوملا مضب - تشب ةنيدمب ةئامث الثو

 ظفاحلا هللا دبع وبأ «يروباسينلا دمحم نب هللادبع نب دمحم همساف «مكاحلا امأو

 خيراتو كردتسملاك «فيناصتلا فتصو «ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس دلو عّبَبلا نباب فرعيو

 .ةئامعبرأو سمخ ةنس تامو ءامهريغو روباسين

 :لوقي للي هللا لوسر تعمس سنأ نع «هنسحو .يذمرتللو) : هللا همحر فنصملا لاق

 تينا ی كر ل یف يف ااغ ضر پاو ی ول هقلنإ مدا قباب. ىلاعت هللا لاق"

 OC اهفارح كات

 نإو ؛تائيسلا عيمجو ‹تاقولخملا عيمجب تحجر يتلا هللا الإ هلإ ال» : ىنعم نيبي ام ثيدحلا اذه يف :نويعلا ةرق يف (1)

 هيضتقت امب ىتأو هديحوت ققح نم الإ كرشلا نم ملسي الف «ديحوتلا لامك يضتقي كلذو «هريثكو هليلق كرشلا كرت وه كلذ
 ةملكلا كلت هيضتقت امم كلذ ريغو دايقنالاو لوبقلاو ةبحملاو صالخالاو قدصلاو نيقيلاو ملعلا نم صالخالا ةملك
 ۸٩[. «۸۸ :ءارعشلا] ريس بلقب لا قأ نم الإ © دوب الو لام عقب ال 7 مي :ىلاعت لاق امك «ةميظعلا



۹ 

 ٠ و 0 ا 2۴ 7 م 1 2 7 هَ 2 و هو ت

 (ةرمعم اهبارقب Ob یب ا هل ا مد ءاياطخ ضرالا بارقب N مدا

 :لاقف همامتب يذمرتلا هاور دقو .«ثيدحلا نم ةريخألا ةلمجلا هللا همحر فنصملا ركذ

 اج هقلنإ هذا نا لاو كرات آلا لر ةل6 هللا لوس تعمم لاف نأ نغ
 نانَع كبونذ تغلب ول مدآ نبااي ؛يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ثرفغ ينَتْوَجَرو ينتوعد

 .«ثيدحلا - ينتيتأ ول كنإ «مدآ نبااي «يلابأ الو كل ترفغ ينترفغتسا مث ءامسلا

 كاحضلا نب ىسوم نبا - ةلمهملا حتفب - ةرْوَّس نب ىسيع نب دمحم همسا :يذمرتلا

 داتهو ةبيتق نع ىور ءرصبلا ريرض ناك ؛ظافحلا دحأو «عماجلا بحاص ؛ىسيع وبأ يملسلا

 .نيتئامو نيعبسو عست ةنس تام .قلخو يراخبلاو
 رشع همدخ وي هللا لوسر مداخ ؛يجرزخلا يراصنألا رضنلا نب كلام نبا وه :سنأو

 ثالث :ليقو نيتنثا ةنس تام «ةنجلا هلخدأو ؛هدلوو هلام رثكأ مهللا» :هل لاقو «نينس

 .ةئاملا زواج دقو «نيعستو
 بارق لمع نّمو» :هظفل اذهو «هانعمب ٌرذ يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا هاور دق ثيدحلاو

 يناربطلا هجرخأو «ملسم هاورو «ةرفغم اهلثم هل تلعج يب كرشي ال ينيقل مث «ةئيطخ ضرألا

 .ةكو يبنلا نع سابع نبا ثيدح نم
 وأ اهؤلم وهو رهشأ مضلاو اهرسكب ليقو :فاقلا مضب (ضرألا بارقب ينتيتأ ول) :هلوق

 .اهألم براقي ام

 نم ةمالسلا وهو «ةرفغملا لوصحب دعولا يف ليقث طرش (اًئيش يب كرشت ال ينتيقل مث) : هلوق

 بلقلا وه كلذو «ىلاعت هللا ملس نم الإ كلذ نم ملسي الو .هريبكو هريغص «هليلقو هريثك :كرشلا

 .[۸۹۰۸۸:ءارعشلا] © ِرِيلَس لَم هلل نأ نم الإ نوب الو لام عقب ال مول :ىلاعت لاق امك ميلسلا

 ىلإ - ةرفغم اهبارقب هللا هيقل اياطخ ضرألا بارُقب ديحوتلا عم ءاج نم :بجر نبا لاق
 .هحراوجو هناسلو هبلقب هطورشب ماقو ؛هيف ىلاعت هلل هصالخإو دبعلا ديحوت لمك نإف - لاق نأ

 نم ةعتمو اهلك :تونذلا“ نم فلش دق ام ةرفغم كلذ: تجوأآ توملا كتع-هناسلو هلق وأ

 ةبحم :هللا ىوس ام لك هنم تجرخأ هبلق ديحوتلا ةملكب ققحت نمف «ةيلكلاب رانلا لوخد

 تناك نإو ءاهلك هاياطخو هبونذ قرحت ذئنيحو ءالكوتو ةيشخو «ةباهمو الالجإو ءاّميظعتو
 .اًصخلم ها .رحبلا دبز لثم

 ديحوتلا لهأل ىفعيو :- ثيدحلا ىنعم يف - ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 يذلا - دحوملا يقل ولف .كلذك سيل نمل ىفعي ال ام - كرشلاب هوبوشي مل يذلا - ضحملا

 نمل اذه لصحي الو ؛ةرفغم اهبارقب هاتأ اياطخ ضرألا بارقب هّبر - ةتبلا اًئيش هللاب كرشي مل
 نم نمضتي هنأل «بنذ هعم ىقبي ال كرش هبوشي ال يذلا صلاخلا ديحوتلا نإف .هديحوت صقن

 بارق تناك ولو بونذلا لسغ بجوي ام هدحو هئاجرو هفوخو ؛هميظعتو هلالجإو هللا ةبحم
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 .ها . يوق اهل عفادلاو ةضراع ةساجنلاف «ضرألا

 ىلع درلاو هتمحرو هدوجو هللا مرك ةعسو «ديحوتلا باوث ةرث :ثيدحلا اذه يفو

 «نيتلزنملا نيب ةلزنملاب :نيلئاقلا ةلزتعملا ىلعو «بونذلاب ملسملا نورفكي نيذلا :جراوخلا

 لهأ لوق :باوصلاو .رانلا يف دّلخُيو ءرفاك الو نمؤمب سيل :نولوقيو «قوسفلا يهو

 ‹صاع نمؤم وه :لاقي لب «قالطالا ىلع هاطعُي الو ءناميإلا مسا هنع بلسي ال هنإ :ةنسلا
 نعو .ةمألا فلس عامجإو «ةنسلاو «باتكلا لدي اذه ىلعو .هتريبكب قساف «هناميإب نمؤم وأ

 ؛ ىهتنملا ةردس ىلإ هب ّيهتنا ةي هللا لوسرب ّيرسأ امل» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع

 نم كلاب ر ا ل غو ةا رف نر يا تارا أا 0 ا
 .ملسم هاور .«تامحقملا ا

 «يئاسنلاو «هجام نباو «يذمرتلاو «دمحأ مامالا جرخأو :- هريسفت يف - ريثك نبا لاق

 [51: رثدملا] «ِةَرفْعْلا ُلْهَأَو ئرْيَنلا لهأ وه# ةيآلا هذه ةي هللا لوسر أرق» :لاق كلام نب سنأ نع

 ناك الإ نعت ادي نأ ىتنأ نيف هل عسب لوما ذو: اكمال للا" انآ كرري لاق: فاو
 .«هل رفغأ نأ اله

 هنيب تعمج اذإ كنإف ةدابع ثيدح ىف ىتاوللا سمخلا لمأت) :هللا همحر فنصملا لاق

 .«نيرورغملا ا كلل نيتف هللا الإ هلإ ال» :هلوق ىنعم كل نيبت نابتع ثيدح نيبو

 عيمجب اهناحجرل هيبنتلاو «هللا الإ هلإ ال» لضف ىلع هيبنتلل نوجاتحي ءايبنألا نأ هيفو
 .ةلطعملل .اًفالخ تافصلا تابثإ :هيفو .هئازيم فخي اهلوقي نمم اًريثك نأ عم «تاقولخملا
 ال لاق نم رانلا ىلع مّرح هللا نإ» :نابتع ثيدح يف هلوقو سنأ ثيدح تفرع اذإ كن :هيفو

 .ها .طقف ناسللاب اهلوق سيل كرشلا كرت نأ كل نيبت «هللا هجو كلذب يغتبي هللا الإ هلإ

 2 حام دلع هلم



0١ 

 : لئاسم هيف

 . هللا لضف ةعس والا

 :هللا كع .ةيصوتلا تاک : ةيناثلا

 . بونذلل كلذ عم هريفكت : ةثلاثلا

 .ماعنألا ةروس يف يتلا (87) ةيآلا ريسفت : ةعبارلا

 واح ق اا سلا ا الا

 ن كا نيت هدعب اهو لاف تح نيمو: هني تج ا كا : ةنمداسلا

 3” .نيرورغملا أطخ كل نّيبتو «هللا الإ َهَلِإ ال» :لوق

 77 نافع تيد ىف ىلا طرقا لا : ةعباسلا
 هللا اإ e وک : ةنماثلا

 َفِخَي اهلوقي نّمم اًريثك نأ عم «تاقولخملا عيمجب اهناحجرل هيبنتلا : ةعساتلا
 .هنازیم

 تربل عم ر اا ذآ ىلع للا ةريقاخلا

 :ةرشع ةيداحلا

 ةف :ةماثلا

 ةر ةثلاثلا

 :ةرشع ةعبارلا

 : ةرسع ةسماخلا

 . اًراَمَع نهل نأ

 .ةيرعشألل اًقالخ تافصلا تابثإ

 تفرع ا تبدع تع اذا قللا

 شا هجو كلذ يغب هللا الإ َهلِإ ال لاق ْنَم ٍراَّثلا ىلَع مرح هللا
 :لابللاب اهلوق: سل ةكرشلا ر

 . هيلوسرو هللا يدبع دمحمو ىسيع نوك نيب عمجلا لمأت
 .هللا ةملك هنوكب ىسيع صاصتخا ةفرعم

 نم ةاجنلل هدحو يفكي اهب ظفلتلا نأب نونظيف «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ثيداحأ مهف يف نوئطخي سانلا نم ريثك )١(

 ةقيقح نأ ذإ ءاهربدتي مل هنأل «هللا الإ هلإ ال١ مهفي مهل نيرورغملا نم كلذ نظي نم نإف كلذك سيلو ةنجلا لوخدو رانلا

 هبحي يذلا هجولا ىلع اهب مايقلاو ءهدحو هناحبس هلل ةدابعلا عاونأ لك ديرجتب دهعتلاو «دوبعم لك نم ةءاربلا :اهانعم

 رذنلاو نيحلاصلاو ءايلوألا ءاعد نم هريغ هللا عم دبع مث ةدابعلا عاونأ ضعبب ماق وأ ؛ةدابعلا نم اهقحب مقي مل نمف .هاضريو

 ام نيكرشملا نم عقي مل اًيفاك اهلوق دّرجم ناك ولو . ل حا دورا رقد وعملا داو اهل اًمداه نوكي هنإف كلذ وحنو مهل

 يحلي دَ نم الإ - لاقو - ٩[ :دمحم] «ُهّنأ الإ لإ ا مَا راما ىلاعت هللا لاق . هتاداعمو ةي لوسرلا ةبراحم نم عقو

 ريغل ةدابعلا عاونأ نم اًئيش لعج نم لكو . ظفلتلا هعفني ال اهاضتقمب لمعيو اهب فوي مل نمف ۸١[ :فرخزلا] ملم ْمُهَ
 يف مهيعس لض نيذلا الامعأ نورسخألا» نورورغملا مه كئلوأو «ناميالا هئاعدا يف بذاك وأ ه هانعمب لهاج امإ وهف هللا

 .«اًعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا

 ل ع عليو عير أ 6 نينو ا یک ا ا اغ ا :هلوق وه (۲)



2١ 

 :ةرشع ةسداسلا

 :ةرشع ةعباسلا

 ةرشع ةنماثلا :

 :ةرشع ةعساتلا

 :نورشعلا

 .هنم اًحور هنوك ةفرعم

 .رانلاو ةنجلاب ناميالا لضف ةفرعم
 .«لَّمَعلا َنِم ناك ام ىلَع» :هلوق ةفرعم

 1 .ناتفك هل نازيملا نأ ةفرعم

 .هجولا ركذ ةفرعم

 i i هم منع دبع



or 

 CON نه نا SG قلل اكلك دك 7 a نل :ىلاعت هللا لوقو

 ١١١[. : لحنلا]

 . باذع الو 5 (باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح ف نم حاب : هلوق

 اد يصاعملاو عدبلاو كرشلا بئاوش نم هتيفصتو هصيلخت : : هقيقحت : تلق

 [17 + لحتلا] يدك نم ودق درر اني مل اكاد مآ قا كيو سس اتا لاف

 :ديحوتلا قيقحت يف ةياغلا يه يتلا تافصلا هدب السلا هيلع ميغاربإ فو

eيأ ؛ةمأ ناك هنأ  : LETTE NTدش ا ا ا  

 لاطأ اذإ لاد .ةعاطلا ماود تونقلا تا خيش لاق i) 5 : ةيناثلا
 رک 011 میس ر ہے و

 Ele ES ows e وا فات

 . اًصخلم ها [4 :رمزلا] #ءوْيَر ةَ ارو ءرْجأْلا

 هللا ىلع لبقملا «فينحلا» :ميقلا نبا ةماّلعلا لاق :تلق .اًقينح ناك هنأ :ةثلاثلا

 ته هارت اه اك غ نضرعملا

 نع هدعبو «هقدص لامكو هصالخإ ةحصل :يأ «نيكرشملا نم ناك ام هنأ :ةعبارلا
 "ا

 نم مهافطصاو هللا مهصلخأ نيذلا صلاخلا ناميالا لهأ يف الإ دجوي ال ةمألا يف زيزع ديحوتلا قيقحتو :نويعلا ةرق يف )١(

 ١5[ :فسوي] #َنِصّلْخْمْلا انواع ْنِم مَنِ الا رسلان نرل كلذح# : مالسلا هيلع فسوي يف ىلاعت لاق امك هقلخ

 مهو .اولق دقو ؛ءابرغلا مه اهرخآ يفو ؛نوريثك ةمألا هذه ردص يف مهو ؛اهرسكب (نيصلخملا) :ةءارق يفو «ماللا حتفب

 رق دلل هَ ےک لإ © زينل 6 «یرب ينا موق لاق : مالسلا هيلع هليلخ نع ىلاعت لاقو . .هَللا دنع اًردق نومظعألا

 رطف يذلل يلدا تدرفأو ينيد تصلخأ : يأ Y4] ءالم : ماعنألا] # تيكرثملا ترم رم ا ا کالا كيوتل

 نع الئام :يأ افينح ينوك لاح يف :يأ ايس قبس لاثم ريغ ىلع امهعدتباو 58 : يأ ضرألاو تاومسلا

 انو حلا و لک ‹ريثك نآرقلا يف ةيآلا هذه رئاظنو «تيكرتتلا تنم ترم أ امو لاف اذهل .ديحرتلا ىلإ كرتغلا

 ن نو ىلاعت لاقو ٠٠١[ :ءاسنلا] ايل مين هَ َدَخَأَ اني لم َمْسَتأَو نسخ وهو هلل هجو ا مم
O a يع رهو دنا J 

 داقناو لمعلا هل صلخأ : يآ هلل ههجو ملسأ نمع اًربخم ىلاعت لوقي :ةيآلا يف ىلاعت هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق

 هالا هذه تلدف ؟رجز هلع اه كرو هن مآ ام عابتاو هلمع يف :يأ 4ني وهو لاق اذهلو «هعرش عبتاو هرماوأل

 .اذه لبق بابلا يف مدقت امك «هلعف نممو هنم ةءاربلاو كرشلا كرتب دجوي امنإ صالخالا لامك نأ ىلع ةميظعلا

 هليلخ ميهاربإ ىلع ىنث هللا نأ :ملعلا لضف نم ٠٤١ هجولا NE هللا همحر - ميقلا نبا ةماّلعلا لاق (۲)

 نبا لاق .هب متؤي يذلا ةودقلا وهو «ةمأ( هنأب اهحتتفا ؛ ءانثلا نم عاونأ ةعبرأ هذهف ةيآلا - دم ek ميهر نإ # هلوقب
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 4دم بلو ميهرإ ف ٌةَنَسَح ةا کل تاک دق# :ىلاعت هلوق اذه حضوي :تلق ر ر 31 7 7 و ش 5 ےس ےس ر ر ر 2 ر 8 ۴ 5
 مارك سا و 1 1 ع

 اولاق دإ# :ىلاعت هللا E نبا هلاق «نيلسرملا هناوخإ نم هنيد ىلع :يأ ٤[ :ةنحتمملا]

 يح أ لاو ةوانملا بو انسب اذبو " اک هلل نود نم ٤ اَمِصَو مكن و اور نإ ممول
 نع ىلاعت ركذو ءىش ني ا و امو كل نرففتسال هب ال مها لوق الإ كح ۾ لأب يس 0 ا و مس #2 اوست

2 

 س

 ,EE او هَ و نه غ 7 مو مكر او 5 u لاق: هنأ ا

 ام المج 5 َتوَُمَيَو قكنم كل و مَ دود ني ودب امو معا امم © ایس قر عد 53
 نهب رفا ؛ مهلازتعاو هلهأو كرشلا نم ةءاربلا وهو «ديحوتلا قيقحت وه اذهف [54 ٠٤۸ :ميرم]

 .ناعتسملا هللاف .مهضْعُبو مهتوادعو

 كلاس شحوتسي الئ :4ّدَمأ تک مير نإ :ةيآلا هذه يف هللا همحر فنصملا لاق
 انيمي ليمي ال *اًقيِنَح اًفيِنَح## :نيفرتملا راجتلل الو كولملل ال 4ءب اننا : نيكلاسلا ةلق نم قيرطلا
 معزو .مهداوس رثك نمل اف الخ 4 کنم | نوف 9 اوو : نينوتفملا ءاملعلا لعفك ال امش الو

 ١ .نيملسملا نم هنأ

 تاک َمِيِصَتِإ نل :هلوق يف سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور دقو
 .هريغ مالسالا ىلع دحأ هنامز يف كي ملو .مالسإلا

 .ريخلا يف هب ىدتقُي اًمامإ ناك هنأ نم :مدقت ام نيبو اذه نبي ةافانم الو :تلق
 14 ر 7 < ر د ر

 نيذلاو نويو مهر تاڪ ره ناو فف میر َةَبْنَح نم مه لا نِ :ىلاعت هلوقو :لاق

 «ةمألا» نيب قرفلاو .هب ىدتقي يذلا وهو ءةودقلاك مامتئالا نم - ءافلا مضب - ةلعف يهو «ريخلل ملعملا :ةمألا» :دوعسم
 :نيهجو نم «مامالا»و

 نإو# :ىلاعت هلوقك .اًمامإ قيرطلا ىمس هنمو ءال وأ هروعشو هدصقب ناك ءاوس «هب متؤي ام لك مامالا نأ :امهدحأ
 ىلع ىفخي ال حضاو قيرطب : يأ 7-5 : رجحلا] نيم ٍراَمِإَل امو منم « اتام © نیما َدَكَيَأْلا ُبَعَأ ناک
 :ةمأ .قيرطلا يمسي الو: 6كلاشلا

 اًدرف اهيف يقب يذلا وهو «لمعلاو ملعلا يف لامكلا تافص عمج يذلا وهو «ىنعم ةدايز هيف (ةمألا» :يأ :يناثلا
 ظفلو «هريغ 2 اهمدع وأ اهقرفتو ؟هيف اهعامتجاب هريغ نياب هنأكف «هريغ يف تقرفت لاصخل عماجلا وهف «هدحو

 نإف .هلوأ مض كلذكو ءاهريركتو اهجرخمب مضلا ىلع ةلادلا ةفعضملا ميملا نم هيف امل «ىنعملا اذهب رعشي (ةمألا»
 :ثيدحلا هنمو .ةمقللاو ةفرغلاك ةدحولا ىلع ةلادلا ءاتلاب ىتأو .اهب قطنلا دنع مضيف اهجرخمو «واولا نم ةمضلا
 يتلا ةمألا تيمس هنمو .ةمألا ىنعمل مزال عامتجالاو مضلاف ؛هدحو ةمأ ةمايقلا موي ثعبي ليفن نب ورمع نب ديز نإ
 :دوعسم نبا لاق ااف :هلوق : يناثلا دحاو رصع يف وأ دحاو نيد ىلع نوعمتجملا سانلا مهنأل .ممألا داحآ يه
 .ةعاطلا ماود ىلإ عجرت اهلك ءايشأب رسفي تونقلاو . عيطملا :«تناقلا»

 ىنعم مزال ليملاف 7-1 امع هليم ىنعملا اذه نم مزليو .هللا ىلع لبقملا :فينحلاو «اًمينح» :هلوق :ثلاثلا

 .ةغل هعوضوم هنأ ال ؛فينحلا
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 .[59-ها/ :نونمؤملا] یک رشم ل 3 ره

 لب مهلا :ةاهفظعا ا تاسلا يلع ىتات لا لا ناتا نب
 ىفن ءيفخ وأ يلج كرش نم ا ا را aT :نوك رشي

 . مهتعفنو تلو مهلامعأ مهب تنّسَح يذلا «ديحوتلا قيقحت وه اذهو «مهنع كلذ

 لا اهو ضال ا كولا نم مهتمالس رابتعاب اذه (تلمكو قتشخ وا :هلوق :تلق

 .موقأ ناكل تحص :حراشلا لاق ولو .ربدتف «كلذ هكرت يف لاقي الف ءربكألا
1 0 

 هنودحوي لب «هریع هللا عم نودبعي ال ا 4 تورش ال ير ره ندْلاو# رک نبا لاق

 ؛اهب معنملا ىلإ اهتفاضإو ةمعنلاب رارقالا :ناكرأ ةثالث ىلع ينبم معنلل ركشلاو «همعنأل اًركاش» :هلوق : عبارلا

 حدم هناحبس هنأ :دوصقملاو .ةثالثلا هذهب الإ اًركاش دبعلا نوكي الف .بجي امب اهيف لمعلاو «هتاضرم يف اهفرصو

 هبجومب لمعلاو ملعلا ىلإ هلك لامكلا داعف ؛هرشنو هميلعتو هبجومب لمعلاو ملعلا ىلإ عجرت اهلك تافص عبرأب هليلخ
 هيلإ قلخلا ةوعدو

 مامإ ميهاربإ هليلخو هلوسرو هدبع ىلاعت هللا حدمي :ىلاعت هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق :نويعلا ةرق يف لاقو

 .هب ىدتقي يذلا مامالا وه :(«ةمألا»و .ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نمو نيكرشملا نم هتئربتب :ءافنحلا

 هني رولا لاف اهو تولا ىلإ كرشلا نه ادت فرعملا هلا .عيطملا عشاخلا وه :«تناقلا»و

 .رافك كاذ ذإ مهلك سانلاو «هدحو اًئمؤم :يأ ةمأ ميهاربإ ناك :دهاجم لاقو کنم

 كلذك ليلخلا ناك امل - ملعأ هللاو - دهاجم لوقو .كلذك مالسلا هيلع ليلخلا ناك دقف .قح نيلوقلا الكو :تلق

 گوا :ىلاعت لاق امك ؛نيكرشملا نم هتئربتب ىلاعت هللا هحدمف ءمالسلا هيلع هتلاسرو هتوبنو هتوعد ءادتبا يف

 [45.41 :ميرما ايش كنع ىن الو ريب الو مسي ال ام د مل تكي هيل ل ذإ © اب اًيَِدِص ناک ھا مھر بنك
 يف ناك ملعأ هللاو اذهف تايآلا ۸٤[ ۸۳ :تافاصلا] «ِرِلَس لقب ْمّيَر 1ج ذإ 4ریهرإل ويحس نم ياو :هلوقو

 .ثيدحلا ءاج كلذبو .هريغ ملسم ضرألا 37 اغلا ذإ نكي ملو مالسلاو ةالصلا هيلع هتوعد ءادتبا

 هللاب كرشلا نم هيلع اوناك ام ركنأو «ناكرألاو ناسللاو بلقلاب نيكرشملا قراف دقف «َنِكرْتملا ّنِم كي رو :هلوقو

 :ةسارو نيدلا نماسأ وهو ديحرتلا قرقحت ره اذهو اهلا تاذ يف هباصأ ام ىلع ربصو «مانصألا رسكو هتدابع يف

 الإ هلإ ال» :لوقي نم رثكأ دجت تنأو 17١[ :ةرقبلا] يلا بَل تملأ ل6 لس ہنر مل لاق إل :ىلاعت لاق امك

 تيغاوطلاو نيبئاغلاو تاومألا نم عفني الو رضي ال نم ةوعدب هتدابع يف هللاب كرشلا لعفي مالسالا يعديو «هللا

 ام ةدابع كرتو هدحو هللا ةدابع ىلإ اعد نم ىلع ركنيو .مهوجريو مهفاخيو «مهيلاويو مهبحيو ؛مهريغو نجلاو

 ديحوتلا دعي ال مهضعبو .هضغبأو كرشلا ركنأو هبحأو هب لمع نم يداعيو «ةلالضو ةعدب كلذ نأ معزيو «هاوس

 LEE عال

e ا e hS E كا ئأ ؛ريثك نبا دامعلا لاق :نويعلا ةرق يف )١( 

 متر ِتلَِإ ره نيَو .«انمأو ةءاسإ عمج نم قفانملاو ءاًمفشو اًناسحإ عمج نم نمؤملا» :يرصبلا نسحلا لاق امك

 و ار تملي َتَقَّدَصَو# :ميرم نع ىلاعت هلوقل ةيعرشلاو ةينوكلا هللا تايآب نونمؤي :يأ [58 :نونمؤملا] نبوي
 :ميرحتلا] 4 نمل نم تاو ١7[ نسحب اقول ا دعا ناك نانا هعرش امو «هئاضقو هللا ردق نم وهف ناك ام نأ تنقيأ :يأ

 قح وهف اًربخ ناك نإو «هابأيو ههركي ام وهف اًيهن ناک نإو ءهاضريو هللا .
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 E OT ر ره يذلا : لاقو

 تكذَكلا یار کیا :لاقف رْيَيج ِنْب ٍديِعَس َدنِع ُتْنُك :لاق نمحرلا دبع نب نيّصخح نع
 a و ل ءانأ :ُتْلُمَف ؟ةحرابلا ضمنا يذلا

 . هل ريظن ال هنأو اًدلو الو ةبحاص ذختي مل ءدمص دحأ الإ هلإ ال : هنآ نوملعيو
 مكُيأ» :لاقف «ريبج نب ديعّس دنع تنك :لاق نمحرلادبع نب نيصح نع) : فنصملا لاق

 ينكلو «ةالص يف نكأ مل ينإ امأ :تلق مث .انأ :تلقف ؟ةحرابلا ضقنا يذلا بكوكلا ىأر
 ا نتج ا ىلا فادح انما و انيق ؟ لاق: متطوا
 نيع نم الإ ةيقر ال١ :لاق هنأ بّيّصخلا نب ةديرب نع انثدح : تلق ؟مكثدح امو : لاق يبعشلا

 هنأ لك يبنلا نع سابع نبا انثدح نكلو «عمس ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق :لاق «ةّمَح وأ
 يبنلاو «نالجرلاو لجرلا هعمو يبنلاو 0 هعمو ّئبنلا تيأرف .ممألا يلع تضرع» :لاق

 .هموقو ىسوم اذه :يل ليقف «يتمأ مهنأ تننظف ءميظع داوس يل عفر ذإ .دحأ هعم سيلو
 باسح ريغب ةنجلا نولخدي اًفلأ نوعبس مهعمو كتمأ هذه :يل ليقف ءميظع داوس اذإف ترظنف
 نيذلا مهلعلف :مهضعب لاقف .كئلوأ يف ُنسانلا ضاخف ؛هلزنم لخدف ضهت مث ««باذع الو
 ءاًئيش هللاب اوكرشي ملف مالسالا يف اودلو نيذلا مهلعلف :مهضعب لاقو ؛ ةع هللا لوسر اوبحص

 الو َنوُقْرَتْسَي ال نيذلا مه» :لاقف ؛هوربخأف ةي هللا لوسر مهيلع جرخف ؛ءايشأ اوركذو
 ٌعْدا ؛هللا لوسراي :لاقف نّصحِم نب ةشاكُع ماقف .«نولكوتي مهبر ىلعو «نورّيطَتي الو نووَتْكَي
 .مهنم ينلعجي نأ هللا عْذا :لاقف رخآ لجر ماق مث ؛«مهنم تنأ» :لاق .ءمهنم ينلعجي نأ هللا
 («ةشاكع اهب كقبس» :لاقف

 ظفللاو ءملسمو ءالوطمو اًرصتخم يراخبلا هاور دقو ءٌوُْزعَم ريغ فنصملا هدروأ اذكه
 . يئاسنلاو يذمرتلاو «هل

 ةنس تام «ةقث .يفوكلا ليذهلا وبأ ٠ ”يملسلا وه (نمحرلادبع نب نيصح نع) :هلوق
 ا و و کو كلور او قنات وب قيس

 يبأو ةشئاع نع هتياور «سابع نبا باحصأ ةلج نم هيقفلا مامالا وه :ريبج نب ديعسو
 ملو نيعستو سمخ ةنس جاجحلا يدي نيب لتق ءدسأ ينبل ىلوم يفوك وهو .ةلسرم ىسوم

 لاق امك «هيلإ ةوعدلاو «هلوبقو «هتبحمو «ةقيقحلا ىلع هتفرعمو وا امك نميصت 00 ار :نويعلا ةرق يف ()

 ديحوتلا لامك ةيآلا هذه تنمضتو ۳١[ :دعرلا] با هو اعد هلا هي كرش EEE Fe آمَنِإ لف : ىلاعت

 . قيفوتلا هللابو . هقيقحتو

 .يبعشلا نع .نيعباتلا يعبات نم «يثراحلا :نويعلا ةرق يف (؟)
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 ا تقوا EE ل تْغِدَل يلو ٍقاَلَص يف ْنُكَأ ْمَل ينإ اَم مَا

llنع ال 5 ؟ةكَتَدَح امو + ل «رْعشلا ا ید ا . كلذ ىلع  

 تضم ةليل برقأ يه «ةحرابلاو» . طقس : يأ ةمجعملا داضلاو فاقلاب وه (ضقنا) : هلوق

 اذكو: ةر الا تيار :لاورلا دعو ةليللا فأر :لاوزلا لبق لاف تلاع ناغلا وبا لاق

 .لاز اذإ :حرب نم ةقتشم يهو «هريغ لاق

 ىلع «فيفختلاو حتفلاب «امأ» :بيبللا ينغم يف لاق (ةالص يف نكأ مل ينإ امأ) :هلوق

 0 اهدعب «ْنَأ) تعقو اذإف «الأ» ةلزنمب حاتفتسا فرح نوكت نأ :امهدحأ :نيهجو

 «ام»و ماهفتسالل ةزمهلا ناتملك يه :نورخآ لاقو .قحأ وأ ها نسي وك : يناثلا

 بصن «ام»و .باوصلا وهو ؟اذه قحأ :ىنعملاف «قح ءيشلا كلذأ :يأ .ءيش ىنعمب مسا

 . ىهتنا .اهدعب «نأ» حتفت هذهو «ةيفرظلا ىلع

 هار هنأ نورضاحلا نظي نأ فاخ ؛نيصح وه لئاقلاو «لوألا هجولا وه انه بسنألاو

 ىلع مهصرحو فلسلا لضف ىلع لدي اذهو «ةدابعلا ماهيإ هسفن نع ىفنف «يلصي وهو
 .مهيف سيل امب نيزتلاو ءايرلا نع مهدعبو صالخالا

 برقعلا هتغدل لاقي :ةغللا لهأ لاق «هيناث رسكو هلوأ مضب (تغدل ينكلو) :هلوق

 . اهتكؤشب هربأت نأب كلذو ءاهمسب هتباصأ اذإ ءمومسلا تاوذو

 يناقري نم بلط یا اق سا : ملسم ظفل (تيقترا : تلق) :هلوق

 .بهذملا ةحص ىلع ةجحلا بلط هيف (؟كلذ ىلع كلمح امف) :هلوق
 ءرمع ةفالخ يف دلو «ينادمهلا ليحارش نب رماع :همسا (يبعشلا هانثدح ثيدح) :هلوق

 1 .ةئامو ثالث ةنس تام '''ههئاهقفو نيعباتلا تاقث نم وهو

 ءاحلا مضب - (بيصحلا نبا) .ةدرب ريغصت «هيناث حتفو هلوأ مضب (ةديرب نع) :هلوق

 هلاق .نيتسو ثالث ةنس تام .ريهش يباحص «يملسألا ثراحلا نبا - نيتلمهملا داصلا حتفو

 ك ا

 هاورو .اًعوفرم هنع هجام نباو دمحأ هاور دقو (ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال) :هلوق

 .تاقث دمحأ لاجر :يمئيهلا لاق اًعوفرم هب نيصح نب نارمع نع يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ

 - ميملا فيفختو ةلمهملا مضب در - (ةمحلاو) . . هنيعب هريغ نئاعلا ةباصإ يه (نيعلاو)

 مب ا ر ف وو ا ا نعمو : يباطخل لا اهو تلا

 يقرو يي يبنلا يقر دقو

 ام : يبعشلا لاق .قلخو سابع نباو ريرحو ةشئاعو ةريره ا نعو ‹مهنم عمسي ملو دوعسم نباو يلعو رمع نع ىور )١(

 . ظفحلاب اًيئتعم ناك هنأ ىنعي .ءاضيب ىف ءادوس تبتك
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 ىهتنا نم نسحأ دق : لاق «ةَمح وأ نْيَع ْنِم الإ هَ AJ بّيَصحلا ¿ نب َةَدْيَرب +

 مالا يلع تضر : لاق هنأ كو تلا نع سابع نب انثدح نكلو ماع

 .ٌدَحَأ ُهَعَم سلو لاو ءِنالُجَّرلاو جر ُهَعَمو َىَِلاو ءَطْمَرلا ُهَعَمو َىََّنلا ُتْيَأَرَف

 ُتْرَظَتَف ءُهَمْوَقَو ىسوم اذه :يِل ليقف ا ْمُهْنَأ ٌتْنََظَف ميظَع ٌداوَس يل َعفر ْذِإ

 دقف هب لمعو ملعلا نم هغلب امب ذخأ :يأ (عمس ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق) :هل

 د ت ف ااا ‹لهجب لمعي نم فالخب نسحأ

 U ae «فلسلا

 هةل . فئاطلا تام . كلذك ناکف E 99 0 يف ههقف ف هللا :لاقف هل اعد و

 ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق» :هلوقل فلسلا ملع قمع هيفو :هللا همحر فنصملا لاق

 . يناثلا فلاشي ال لوألا كيدحلا نأ ملعف .اذكو اذك نكلو (عمس

 نيصح نع مساقلا نب رثبع ةياور نم يئاسنلاو يذمرتلا يفو (ممالا يلع تضرع) : هلوق

 نمل هيف ناك اظوفحم كلذ ناك نإف : ظفاحلا لاق «ءارسإللا ةليل ناك كلذ نأ» :نمحرلادبع نبا
 او و و ا لا عقو هنأو «ءارسإالا ددعت ىلإ بهذ

 ؛ريغ ال ريغصتلاب «طيهٌرلا» ملسم حيحص يف يذلاو (طهرلا هعمو يبنلا تيأرف) : هلوق

 . يوونلا هل اق «ةرشعلا نود ةعامجلا مهو

 . ةرثكلاب جتحا نم ىلع درلا هيف (دحأ هعم سيل يبنلاو ؛نالجرلاو لجرلا هعمو يبنلاو) :هلوق

 مل نمو ؟ال مأ اًيدتقم ناك له هلعف يف هدنتسم نع لئس اًئيش لعف نم نأو «هلهأو ملعلا عم بدألا نسح هيف :نويعلا ةرق يف )١(

 نطفتف ا ا ياض وحر اا يرحمو .هلعف امب هل رذع الف ةيعرش ةجح هعم نكي

 . اذهل
 .هحيحص نم عضاوم ةدع يف يراخبلا هاور (۲)

 اجن نمف .مهعبت نمو ءايبنألا تءاج اذإ اهلاثم هارأ ىلاعتو كرابت هللا نأ اهضرعو «تضرع ىتم ملعأ هللاف :نويعلا ةرق يف (۳)

 ذخألاو «هاوس ام ةدابع كرتو هل كيرش ال هدحو هتدابع وهو مهل هعرش يذلا هنيد نم هلسرو هءايبنأ هب ثعب امو هللاب ناميالاب

 #نوعيطأَو هوقو هللا اوذبْعَأ نأ © ني ري كل نإ موم لق :حون نع ىلاعت لاق امك هنع مهاهن ام كرتو هب مهرمأ امب
aS Eالإ دبعي الأ «نيدلا وه اذه .هلوسر ةعاطو اهي مهاقت ام كارتر هي عرمأ اب  

 .هاوهيو هبحي ام ىلع هلوسر ةعاط مدقي نأو ءاكرتو اعف eh GEL « هللا

 ميني امو لوألا مش يف كلب نم اَمْلَسَرَأ دقو : ىلاعت لاق امك دحأ مهنم هعبتي الف هموق يف ثعبي : يأ : نويعلا ةرق يف (5)

Eمهيلع تبلغ نورثكألاو ليلقلا مه ممألا نم يجانلا نأ ىلع ليلد هيفو ٠١] : رجحلا] *َنوُءِرْتْس  

 أ ليس نع ولي ضال ف نم اڪ غيث نا :ىلاعت لاق امك ؛اوكلهف لسرلا اوصعف ةيرشبلا عئابطلا
 اونا ضل ف أوريس لق :لاقو 4 نقل قا او نِإَو ِدَهَع 0 برص اًتدجو مو :لاقو LIE ماعنألا]

 - نوحجانلاو «ريثك نآرقلا يف تايآلا هذه لاثمأو ٤١[ :مورلا] *َنكِرْتُم رهركأ نك لبق نم نا ةع نك فک
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 باسج ٍرْيَعب َهَنَجلا َنولُخْدَي املأ َنوُعْبَس ْمُهَعَمو كتم َكتمَأ هله : يل َليِقَف ميِظَع ٌداوَس اذإف

 .(«تاذع و
 م

 اوكرشي ملف مالسإلا يف اودِلُو نيذلا مهلعلف :مهضعب لاقو . يب هللا لوسر اوبحص

 ال نيذلا مه» :لاقف «هوربخأف ةي هللا لوسر مهيلع جرخف .ءايشأ اوركذو ءائيش هللاب

 .ديعب نم ىرُي يذلا صخشلا :انه دارملا (ميظع داوس يل عقر ذإ) :هلوق

 .ةروصلا الإ اهنم كردي ال قفألا ىف ىرت ىتلا صاخشألا نأل (يتمأ مهنأ تننظف) :هلوق

 يذلا لصألا ن طقس هلعلف .فنصملا هركذي ملو «قفألا لا رظنا نكلو» : ملسم حيحص فو

 . ملعأ هللاو .هنم ثيدحلا لقن

 اشا ي فاد ىلع اأ

 ةنجلا نولخدي الأ نوعبس مهعمو كتمأ هذه يل ليقف ميظع داوس اذإف ترظنف) :هلوق

 نم ةنجلا لخديو» ليضف نبا ةياور يفو «ديحوتلا مهقيقحتل يأ (باذع الو باسح ريغب
 مههوجو ءيضت مهنأ» نيحيحصلا ىف هريره ىبأ ثيدح ىفو «اًفلأ لوعبس كتمأ نم ءالؤه

 يبر تدزتساف» ةريره يبأ ثيدح يف يقهيبلاو دمحأ مامالا ىورو «ردبلا ةليل رمقلا ةءاضإ
 چ هلئسو : ظفاحلا لاق «اًملأ نيعبس فلأ لك عم يندازف

 داضلاو ءاخلاب :ضاخ (كئلوأ ىف سانلا ضاخف) :هلوق .ماق :يأ (ضهن مث) :هلوق

 نايبو ةدافتسالا هحو ىلع ءعرشلا صوصن ىف ةثحابملاو ةرظانملا ةحابإ اذه ىفو . نيتمجعملا

 دقو ةرثكلاب رتغي نأ ملسملا رذحيلف E هللا دنع اًردق نومظعألا مهنإف مظعألا داوسلا مهف - ليلقلا لقأ اوناك نإو

 هللا هلاق ام ىلإ اوتفتلي ملو لالضلا لاهجلا هدقتعي ام مهنيد يف اودقتعا .ملعلا يعدي نم ضعب ىتح نوريثك مهب رتغا ظ

 .هلوسرو

 ليجنالاو «ةاروتلا :هللا اهلزنأ يتلا بتكلاو لسرلاب مهنم نمآ نمم ليئارسإ ينب نم ىسوم عابتا ةليضف هيف :نويعلا ةرق يف )١(
 «دوهيلا نم ثدح ام ثدح كلذ دعب مث ءءايبنألا مهيفو نيريثك قرفتلا لبق ليئارسإ ونب تناكو .اهريغو ناقرفلاو روبزلاو

 ١١[ : ةيئاجلا] 4 َنِمَلَمْلا لع ْهَسْلَصَفَو# : ىلاعت لاق دقو ءاّدج نوريثك مالسلا هيلع ىسومل عباتلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 ؛ مهلاثمأو رصنتخبو تولاج بزحك ؛هللا الإ مهيصحي ال اقلخ هللاب رفك نمم هلبقو مهنامز يف نأ كلذو . . مهنامز يف :يأ

 مهتيصعم نم اهريغو ةرقبلا ةروس يف هللا ركذ ام مهيف ثدحو . مهنامز لهآ لضفأ اوراصف ناميالاب ليئارسإ ين , هللا لضفف
 ىلاعت هللا هركذ ام ربدتف . ل دمحمب اورفك نيذلا دوهيلا ىلع هب اًجتحم ىلاعت هللا هركذ دقو «مهنيد يف مهفالتخاو مهئايبنأل

 .فالتخالا دعب مهلاوحأ نم

 يفو .مهنع هللا يضر ةباحصلا دهع يف اورثك دقو ايب مهيبنل اًعبات ممألا رثكأ مهن نأو ةمألا هذه ةليضف هيف :نويعلا ةرق يف ()

 مولعلا يف نونفلا مهل تعمتجاو «ملعلا مهيف رثكو «رافقلاو راصمألاو ىرقلا اوألمف مهدعب نمو نيدشارلا ءافلخلا تقو

 ٠ ىلاعت هللا همحر انخيش لاق .نامزلا رخآ ئف اولق دقو ؛ةلّضفملا ةثالثلا نورقلا ىف ةنسلا ىلع ةمألا هذه تلاز امف «ةعفانلا

 .مهتافص يف مهتليضف :ةيفيكلاو ءددعلا ةرثك :ةيمكلاف :ةيفيكلاو ةيمكلاب ةمألا هذه ةليضف هيفو :هلئاسم يف



 ىلع مهصرح :هيفو .لمعب الإ كلذ اولاني مل مهنأ مهتفرعمل فلسلا ملع قمع :هيفو «قحلا

 لا
 نبا ثيدح يف كلذك وهو نيحيحصلا يف تبث اذكه (نوقزتسي ال نيذلا مه لاقف) : هلوق

 هذه :ةيميت نبا مالسالا خيش لاق «نوقري الو» :ملسمل ةياور يفو .دمحأ دنسم يف دوعسم

 نع لئس دقو ةي يبنلا لاق دقو «نوقري ال» :ِةْلَك يبنلا لقي مل «يوارلا نم مهو ةدايزلا

 : ''”«هعفتيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم : قرا

 هك يبنلا ليربج ىقر دقف ءاّضيأو :لاق "“اكرش نكت مل ام قلاب سأب ال" :لاقو
 تفتلم طعتسم يقرتسملا نأ :يقرتسملاو يقارلا نيب قرفلاو :لاق هباحصأ ةي يبنلا ىقرو

 الف ؛لكوتلا مامتب املأ نيعبسلا فصو دارملا امنإو :لاق .نسحم يقارلاو «هبلقب هللا ريغ ىلإ

 ””ميقلا نبا لاق اذكو .مهيوكي الو مهيقري نأ مهريغ نولأسي
 نأ مهريغ نولأسي ال امك مهيوكي نأ مهريغ نولأسي ال :يأ (نووتكي الو) :هلوق

 .ءالبلاب اذذلتو ءءاضقلل اًمالستسا ؛ مهيقري

 . مهرايتخاب كلذ لعفُي وأ كلذ اولأسي نأ نم معأ «نووتكي ال» :هلوق نأ رهاظلاو :تلق

 يبأ ىلإ ثعب لَم يبنلا نأ» :هللا دبع نب رباج نع حيحصلا يف امك ءزئاجف هسفن يف يكلا امأ

 .«هاوكو افرع هل عطقف اًبيبط بعك نبا
 (يح هيي يبنلاو “"بنجلا تاذ نم يوك هنأ :- سنأ نع - يراخبلا حيحص يفو

 (VY) 5 9 2 ع ا ۶ ۳ 5

 5 «ةكوشلا نم ةرارز نب دعسأ ىوك هيي يبنلا نأ» :- سنأ نع - هريغو يذمرتلا ىورو

 هلو مهيبن هب مهثدح ام مهف ىلع مهصرحو «ملعلا مهتركاذم يف مهنع هللا يضر ةباحصلا لضف اضيأ هيفو :نويعلا ةرق يف )١(

 كلذ اب ركني ملو «مهداهتجاب اولاق ام اولاق مهنأل «ليلد هيف نكي مل اميف داهتجالا زاوج هيفو «هب لمعلا ىلع اًصرح
 لوقك اذكو اذك مكحلا لعل :لاقي لب ءهسفن باوصب مزجي نأ هل زوجي ال ليلد هعم نكي مل اذإ دهتجملا نكل « مهيلع

 .ثيدحلا اذه يف مهنع هللا يضر ةباحصلا

 .هنع هللا يضر رباج نع هجام نباو دمحأ مامالاو ملسم هاور (۲)

 .كلام نب فوع نع دواد وبأو ملسم هاور (۳)

 لوق نم ةريثك ىقر هريغو يراخبلا يف تبث دقو .ةشئاع ثيدح نم يراخبلا يف امك ؛رحسلا نم هيب يبنلا ٌليربج ىقر ()
 .مهريغو دوعسم نباو سنأو ةشئاع نع ةكييِبنلا

 داري ناك نإو يكلا اوكرتو ءاهقوف امف ةيقرلا هنولأسيف دحأب مهجئاوح اولزني ملو ءاّسأر كرشلا اوكرتف :نويعلا ةرق يف (5)

 ام نمض يف هاوس ءيشب مهبولق قلعتت الأو «هيلإ مهرومأ مهضيوفتو ؛ هللا ىلع مهلكوت ةوق كلذ ىلع مهل لماحلاو «ءافشلل

 الإ نوعزفي الف < م ااو رد اأ ام نأ نودقحيو مهتم الإ نوبه الو .مهبر ىلإ الإ نوبغري الف .هاضقو هربد

 .[85 :فسوي] 4ّا لإ فرو َىَب اوكف امنا : مالسلا هيلع بوقعي نع ىلاعت لاق .مهرض فشك يف هدحو هيلإ

 .ها اهبحاص ملسي املقو «لخاد ىلا رجفنيو بنجلا نطاب يف رهظت يتلا ةريبكلا لمدلا :بنجلا تاذ .ةياهنلا يف لاق (0)

 .ملعأ هللاو لسلا : اهلعلو

 .دسجلاو هجولا ولعت ةرمح :ةكوشلا «ةياهنلا يف لاق (۷)
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 7-0 ... نولكوتي مهبر ىلعو .نوريطتي الو

 ةطرشو «لسع ةبرش :ثالث يف ءافشلا» :اعوفرم سابع نبا نع يراخبلا حيحص يفو

 .«يوتكأ نأ بح أا امو» ظفل يفو (يكلا نع يتمأ يهنأ انأو «ران ةيكو ءمجحم

 : يناثلاو هلعف :اهدحأ عاونأ ةعبرأ يكلا ثيداحأ تنمضت دق :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ءهّللا دمحب اهنيب ضرراعت الو .هنع ىهنلا : عبارلاو هكرت نم ىلع ءانثلا :ثلاثلاو هتبحم مدع

 لديف هكرات ىلع ءانثلا امأو «هنم عنملا ىلع لدي ال هل هتبحم مدعو «هزاوج ىلع لدي هلعف نإف

 .ةهاركلاو رايتخالا ليبس ىلعف هنع يهنلا امأو «لضفأو ىلوأ هكرت نأ ىلع

 نايب ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو .اهوحنو رويطلاب نومءاشتي ال :يأ (نوريطتي الو) :هلوق

 . اهباب يف اهب قلعتي امو ةريطلا
 لاعفألا هذه هنع تعرفت يذلا عماجلا ّلصألا ركذ (نولكوتي مهبر ىلعو) :هلوق

 وه يذلا ؛هيلع بلقلاب دامتعالاو ءهيلإ ءاجتلالا قدصو ء«هللا ىلع لكوتلا وهو .لاصخلاو

 ارو اضرلاو بو و ةبحملا نم :فيرش ماقم لك رثمي يذلا ديحوتلا قيقحت ةياهن

 . هئاضقب اضرلاو ءاهلإو

 بابسألا ةرشابم نإف ءالصأ بابسألا نورشابي ال مهنأ ىلع لدي ال ثيدحلا نأ ملعاو
 مظعأل ةرشابم :لكوتلا سفن لب ؛هنع دحأل كاكفنا ال ءيرورض يرطف رمأ - ةلمجلا يف -

 امنإو .هيفاك :يأ [10 :قالطلا] «ةُهْيَسَح رهف هلأ ىلع لوب نمَو# :ىلاعت لاق امك بابسألا
 ءاوتكالاك «ىلاعت هللا ىلع الكوت ؛اهيلإ مهتجاح عم ةهوركملا رومألا نوكرتي مهنأ دارملا

 هئافشل اًببس هنظي اميف - ثبشتي ضيرملاو اميس ال ءاهورکم اًببس هنوكل هل مهكرتف «ءاقرتسالاو
 . توبكنعلا طيخب -

 الف «لكوتلا يف حداق ريغف - هيف ةهارك ال هجو ىلع - يوادتلاو بابسألا ةرشابم امأو
 هل لزنأ ال ءاد نم هللا لزنأ ام» اًعوفرم ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف امل ءاًعورشم هكرت نوكي

 هلو يبنلا دنع تنك :لاق كيرش نب ةماسأ نعو «هلهج نم هلهجو «هملع نم همِلَع «ءافش

 زع هللا نإف ءاووادت هللا دابعاي .معن» :لاق ؟ىوادتنأ هللا لوسراي :اولاقف ؛بارعألا تءاجو

 كهچ هاو «مرهلا :لاق ؟وه امو :اولاق دحاو ءاد ريغ ءءافش هل عضو الإ 0 مل لجو

 بابسألا تابثإ ثيداحألا هذه تنمضت دقو :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 امك «لكوتلا يفاني ال هنأو ؛يوادتلاب رمألاو ءاهركنأ نم لوق لاطبإو ؛تاببسملاو

 ةقيقح متت ال لب ءاهدادضأب :دربلاو رحلاو .شطعلاو عوجلا ملأ عفد هيفاني ال

 ءاًعرشو اًردق اهتاببسمل ةيضتقم ىلاعت هللا اهبصن يتلا بابسألا ةرشابمب الإ ديحوتلا
 ثيح نم هفعضيو «ةمكحلاو رمألا يف حدقي امك ؛لكوتلا سفن يف حدقي اهليطعت نأو

 هتقيقح يذلا لكوتلا يفاني زجع اهكزت نإف «لكوتلا يف ىوقأ اهكرت نأ اهلطعم نظي
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 لجر ماق مث مهنم تنأ : لاق .مهنم ينلعجي نأ هللا عدا : لاقف نصحم نب ةشاك ماقف

 .«ةشاكع اهب كقبس :لاقف . مهنم ينلعجي نأ هللا عدا :لاقف رخآ

 هرضي ام عفدو ؛هايندو هنيد يف دبعلا عفني ام لوصح يف ىلاعت هللا ىلع بلقلا دامتعا

 الطعم ناك الإو .بابسألا ةرشابم نم دامتعالا اذه عم دب الو ءهايندو هنيد يف

 . اًرجع هلكوت الو ءالكوت هزجع دبعلا لعجي الف «عرشلاو ةمكحلل
 . ؟بجاو وأ بحتسم وأ .ءلضفأ هكرتو .حابم وه له ؛يوادتلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ةيعفاشلا دنع روهشملاو «هانعم يف امو ثيدحلا اذهل لوألا :دمحأ نع روهشملاف

 ةماعو فلسلا روهمج بهذمو مهبهذم هنأ :- ملسم حرش يف - يوونلا ركذ ىتح «يناثلا

 هب ينادي ىتح دكؤم هنأ :ةفينح يبأ بهذمو :لاق رفظملا وبأ ريزولا هراتخاو .فلخلا

 سأب الو يوادتلاب سأب ال :لاق هنإف هكرتو هلعف يفوتسي هنأ :كلام بهذمو :لاق .بوجولا

 هک رتب

 نم ةليلق ةفئاط هبجوأ امنإو «ةمئألا ريهامج دنع بجاوب سيل :مالسالا خيش لاقو

 .دمحأو يعفاشلا باحصأ

 ميملا رسكب نصحمو .فاكلا ديدشتو نيعلا مضب هب وه (نصحم نب ةشاكع ماقف) :هلوقف

 - ةثلثم اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا مضب ر - ناثرح نبا «نيتلمهملا داصلا حتفو ءاحلا نوكسو

 رجاه .لاجرلا لمجأ نمو مالسإلا . ةيقباسلا نم ناك ةر نب دما ندا نم :قىدنألا

 م ىويألا ا ل ا عم ةَّدرلا لاتق يف دهشتساو ءاهيف لتاقو اًردب دهشو
 «صاقو يبأ نب دعس عم ةيسداقلا موي سرفلا دهاجو كلذ دعب ةحيلط ملسأ مث «ةرشع يتنثا

 :ةروهشملا نيشجلا ةعقو يف دهشتساو

 يف يراخبللو (مهنم تنأ لاقف .مهنم ينلعجي نأ هللا عدا هللا لوسراي لاقف) :هلوق

 . ''”لضافلا نم ءاعدلا بلط :هيفو (مهنم هلعجا مهللا لاقف» :ةياور

 "'همسا نع ثحبلا ىلإ انب ةجاح الو اًمهبم هركذ (رخآ لجر ماق مث) :هلوق

 هل نم ىلع ىفخت ال رومأب كلذ رذعت دق «توملا دعبو «هئاعدب تناك امنإ ءاعدلا هلأس نمل يحلا ةعافش نأ هيف :نويعلا ةرق يف ()

 امك هلل اذن هلعج دقف هللا الإ هيلع ردقي ال ام اًدحأ لأس نم لكو ؛هللا الإ هيلع ردقي ال ام هلأس دقق اًبئاغ وأ اًنيم لأس نمف «ةريصب

 غبسأو «مکلبق نمو مكقلاخو مكبر هنإ ۲ : ةرقبلا] # ومع مّن اًداَدنأ هي أولم الَف# :ىلاعت لاقو «كلذك نوكرشملا ناك

 .رثكأ وأ ليلق نم هنوبلطت اميف اهعاونأ عيمجب ميمجل ب ةدابعلا هل اوصلخأ لب .هريغ ىلإ هنع اوبغرت الف ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع

 ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل» :ثيدحلا يف امك هداهجو هلضفو هناميإ نم ةي هملعي ناك امل «مهنم تنأ :هلوقو

 .«مكل ترفغ دقف .متئش ام اولمعا لاقف

eاي ربل  



 :ةرشاعلا

 :ةرشع ةيداحلا

 ةف ةيناثلا

 ةر ةثلاثلا

 :ةرشع ةعبارلا

 : ةرشع ةسماخلا

 : ةرشع ةسداسلا

 :ةرشع ةعباسلا

1 

 یو ی و و تا

Eو ا  

 كولا وم لامتلاك عاجلا نرد

E CE EE 

 . ىسوم باحصأ ةليضف
 د ا ا بألا ضرع

 . اهيبن عم اهدحو رشحت ةمأ لك نأ

 ءان الل تاجتسا نم هلق

 .هدحو يتأي دحأ هّيجي مل نم نأ

 .ةلقلا يف دهُزلا مدعو «ةرثكلاب رارتغالا مدع وهو «ملعلا اذه ةرمث

 :ةمحلاو نيعلا نم ِةيْفّرلا يف ةصخرلا

 نكلو .عمس ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق :هلوقل فلسلا ملع قمع

 .يناثلا فلاخي ال لوألا ثيدحلا نأ ملعف .اذكو اذك

 ناك ام لاوحألا نم يناثلا دنع نكي مل :يبطرقلا لاق (ةشاكع اهب كقبس :لاقف) :هلوق

 لسلستيف اًرضاح ناك نم لك كلذ بلطي نأ زاجل هباجأ ول ذإ «هبجي مل كلذلف «ةشاكع دنع
 | .كلذ هلوقب بابلا ٌدسف ءرمألا
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 .هيف سيل امب ناسنالا حدَم نع فلسلا دعب :ةرشع ةنماثلا

 .ةوبنلا مالعأ نم ّمْلَع مهتم تاو دلو ع ةعيناتلا

 ناك ةليبضف ورحل
 توا لا نا و

 . الب هِقْلُح نسح :نورشعلاو ةيناثلا
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 باب - ؟

 4453 نمل كلذ ود ام رمو وي كرس نأ ٌرِفْمَي ال هللا نإ :لجو زع هللا لوقو
 اا  4و١1 ١[.

 لا م فوخلا باي :هلوق

 EAL OE قتل كلك رخام a O نأ هوني هل هنأ مط E هلا لوقو

 وهو هيقل دبعل رفغي ال :يأ يب رَ نأ ٌُرِْفْمَي الل :هنأ ىلاعت ربخأ :ريثك نبا لاق

 : ىهتنا هداف نم ءا نمل برنا نم ی 2135 ا ا نيو ول كرم

 بتي مل نمل هرفغي ال هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأل «بونذلا مظعأ كرشلا نأ ةبالا هذه نيف

 .هبذع ءاش نإو «هب هيقل نمل هرفغ ءاش نإ ةئيشملا تحت لخاد وهف بونذلا نم هنود امو «هنم

 ملظأو حيبقلا حبقأ هنأل ءهللا دنع هنأش يذلا كرشلا نم فوخلا ةدش دبعلل بجوي كلذو

 :ىلاعت لاق امك ءهب هريغ لدعو ؛هريغل هقح صلاخ فرصو ؛نيملاعلا برل صقنتو «ملظلا

 فانم «رمألاو قلخلاب دوصقملل ضقانم هنألو ١[« :ماعنألا] 4توُندْنَي مر ْاوُيَمَك يلا دل

 هل لذلاو ؛هتعاط نع رابكتسالاو «نيملاعلا برل ةدناعملا ةياغ كلذو ءهجو لك نم هل

 امك «ةمايقلا تماقو برخ هنم الخ ىتمف «كلذب الإ ملاعلل حالص ال يذلا هرماوأل دايقنالاو

 ةه كلا نو . ملسم هاور «هللا هللا ضرآلا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت الو» :44 لاق

 ءاطعلاو .عفنلاو رضلا كلم نم :ةيهلالا صئاصخ يف ةكراشمو ىلاعت قلاخلاب قولخملل

 .هدحو هللاب اهلك ةدابعلا عاونأو لكوتلاو ءءاجرلاو فوخلاو ءاعدلا قلعت بجوي يذلا .عنملاو

 ةايح الو اًنوم الو اًرض هسفنل كلمي ال نم لعجو «قلاخلاب ههّبش دقف قولخمب كلذ قلع نمف
 رمألا عجري هيلإو ؛هلك كلملا هلو ءهلك قلخلا هلو ءهلك دمحلا هل نمب اًهيبش ءاًروشن الو

 أشي مل امو ناك ءاش امف «هيلإ اهعجرمو هناحبس هديب اهلك رومألا ةّمزأف ؛هلك ريخلا هديبو «هلك
 ءاهل كسمم الف ةمحر سانلل حتف اذإ يذلا «عنم امل يطعم الو ىطعأ امل عنام ال .نكي مل

 ريقفلا زجاعلا هيبشت :هيبشتلا حبقأف .ميكحلا زيزعلا وهو هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو
 .هوجولا عيمج نم قلطملا لامكلا :ةيهلالا صئاصخ نمو .تاذلا ينغلا رداقلاب :تاذلاب

 ميظعتلاو ءهدحو هل اهلك ةدابعلا نوكت نأ بجوي كلذو «هوجولا نم هجوب هيف صقن ال يذلا

 عم بحلا ةياغو «ةناعتسالاو ةبوتلاو لكوتلاو «ةبانالاو ءاجرلاو ءءاعدلاو ةيشخلاو .لالجالاو

 ةرطفو اًعرشو اقع عنتميو ؛هدحو هلل نوكي نأ ًةرطفو اًعرشو اًلقع بجي كلذ لك .لذلا ةياغ

 هل ليثم الو هل هيبش ال نمب ريغلا كلذ هبش دقف هريغل كلذ نم اًئيش لعف نمف .هريغل نوكي نأ
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 . 1.5 :ميهاربإ] ماسالا َدْبْمَن نأ ىو نَبْمَجْاَو## :مالسلا هيلع ليلخلا لاق

 .هرفغي ال هنأ ىلاعتو هناحبس ربخأ اهريغو رومألا هذهل .هلطبأو هيبشتلا حبقأ كلذو ءهل دن الو

 .هللا همحر ميقلا نبا مالك ىنعم اذه .ةمحرلا هسفن ىلع بتك هنأ عم

 باحصأ نأب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلعو .بونذلاب نيرفكملا جراوخلا ىلع در ةيالا يفو
 .رافك الو نينمؤمب مهدنع اوسيلو ؛رانلا يف نودلخي رئابكلا

 نم بئاتلا نإف «بئاتلا ىلع ه5 نسل كلذ ىد ام ٌرْئَبو8 :هلوق لمحي نأ زوجي الو
 0 ارطتمت ال مهمل لع فرن نَا ىدا لفل :ىلاعت لاق امك هل روفغم كرشلا

 صخ كانهو «بئاتلا هب دارملا نأل .قلطأو ممع انهف ٠١[ :رمزلا] EE دن

 .مالسإلا خيش لوق صخلم اذه .بتي مل نم هب دارملا نأل ءقّلعو
 ام منصلا ["5 :ميهاربإ] (4ماََضَأْلا دمت نأ نيَو نينو :مالسلا هيلع ليلخلا لاقو) :هلوق

 .دهاجم نع يربطلا هركذ .كلذ ريغ ىلع اًعوضوم ناك ام نثولاو «ةروص ىلع اتوحنم ناك

 هلأ نود نم تودع امت :مالسلا هيلع 'ليلخلا لاق امك اتثو منصلا ىمسي دقو :تلق

 مانصألاف «يوق وهو .معأ نثولا نإ :لاقيو ١7[ :توبكنعلا] ةيالا )ا تلو اوا

 :تاتوآ را نا امك ةناثوأ

 1 ے 0 ر ر

 ةدابع نع بناج يف ينبو ينلعجا :يأ «ماتسألا َدْبْمَن نأ ىو ینو :هلوق
 ةدابع مهبتجو «ءايبنأ هينب فءاعد ىلاعت هللا باجتسا دقو .اهنيبو اننيب دعابو .مانصألا

 هنإف سالا نم اك َنلَلْصَأ نإ ّبر##» :هلوقب كلذ نم فوخلا بجوي ام نيب دقو .مانصألا

 ةدابعب اولضو ربكألا 0 ذ اوعقو اًريثك نأ ناسنالا فرع اذإف .نامز لك يف عقاولا وه

 هللا رفعي ا ىلا او ريثكلا هيف اميف عقي نأ نم هفوخ كلذ بجوأ : مانصألا

 ا نباو ريرج نبا هاور ؟ميهاربإ دعب ءالبلا نمأي نم :يميتلا ميهاربإ لاق

 امبو هللاب ملعلا نم :هنم هصّلَخُي امبو هب لهاج وه نم الإ كرشلا يف عوقولا نمأي الف

 نيب قرف الو ءاهيف دلخيو اهلخديف همومع ىلع وهف رانلا كرشملا لوخد امأ :ىلاعت هللا همحر يوونلا لاق :نويعلا ةرق يف )١(

 نيب الو «هريغو اًدانع رفاكلا نيب قحلا لهأ دنع قرف الو «ةرفكلا رئاسو ناثوألا ةدبع نيبو «ينارصنلاو يدوهيلا يباتكلا

 وهف ةنجلا كرشم ريغ تام نم لوخد امأو . كلذ ريغو هدحجب هرفكب مكح مث اهيلإ بستنا نم نيبو مالسالا ةلم فلاخ نم

 الوأ ةنجلا لخد هنع َيِفُع نإف ةئيشملا تحت وهف «كلذ ىلع تامو اهيلع رّضُم ةريبك بحاص نكي مل نإ نكل «هب عوطقم

 . كلذ يف مهنيب فالتخا ال ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق اذه :تلق .ها . نجلا َلِخدَأو اهنم جرحا مث رانلا يف بّذُع اّلِإو

 رانلا يف دولخلا هل بجوأو كرشملا نع ةرفغملا عطق ىلاعت هللا نأل «كرشلا نم فوخلا بجوي ام مظعأ نم ةيآلا هذهو

 ال هنأش اذه يذلا بنذلا اذهب «كرشلا نود اميف ديقو صصخف (ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو) :لاق مث .ديقي ملو قلطأو

 .ةافولا لبق هنم بتي مل نإ «ةاجن هعم هل ىجري الف هيف عقي نأ لمأي

 لوقيو .مالسلاو ةالصلا لضفأ هللا نم امهيلع اًدمحمو ميهاربإ :نيليلخلا اهب هللا صتخا كلذلو ءةبحملا نم صخأ : ةلخلا (۲)

 .يراخبلا هاور «اليلخ ينذختا هللا نكلو ركب ابأ تذختال اًليلخ اًدحأ اًذختم تنك ول» : لَ يبنلا
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 «ءايذلا + لاقف ةع لف .دضألا كرنا كلغ فاخأ اه تفوخأ" *كيدحتلا ققو

 "هب كرشلا نع يهنلاو ءةديحوت نم هلوسر هب ثعب
 هنع ليس ءرغصألا ا مكيلع اا "ا فّوخأ)» درعا يفو) فضلا لاق

 دمحأ مامإلا هاور دقو .وزعم ريغ اًرصتخم ثيدحلا اذه فنصملا دروأ («ءايرلا

 - داهلا نبا ينعي - ديزي نع ثيل انثدح سنوي انثدح :دمحأ ظفل اذهو .يقهيبلاو يناربطلاو

 كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» :لاق كلي هللا لوسر نأ ديبل نب دومحم نع ورمع نع
 .ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي .ءايرلا :لاق ؟هللا لوسراي رغصألا كرشلا امو :اولاق .رغصألا
 نودجت له اورظناف ايندلا يف نوؤاّرت متنك نيذلا ىلإ اوبهذا :مهلامعأب سانلا ىزاج اذإ

 .(؟ءازج مهدنع

 کدو فرا اميف عامس هنم هل حصي ملو يب يبنلا ىأر ديبل نب دومحمو :يرذنملا لاق

 يناربطلا هاور دقو .ظفاحلاو ربلا دبع نبا هحجرو «ةبحص هل :لاق يراخبلا نأ متاح يبأ نبا

 وهم +

 ليقو «نيعستو تس ةنس دومحم تام .«جيدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم نع ةديج ديناسأب
 . ةنس نوعستو عست هلو نيعستو عبس ةنس

 هتمحرو هتمأب هيي هتقفش نم اذه (رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ) :هلوق

 ؟ هنع مهاهنو هب مهربخأو مهل هنّ لا زس ال قون و مهرمأو هيلع مهلد الإ ريخ الف ءمهب هتفأرو

 43و ىلا مبهر :لاقو نهمتأف تاملكب هالتباو «ةدحاو ةمأ هللا هلعج يذلا ءافنحلا مامإ ليلخلا ناك اذإف :نويعلا ةرق يف )١(
 كرشلا يف عقي نأ فاخي كلذ عمو «كرشلا لهأ ىلع هريكن دتشاو مانصألا رسكو «هبر رمأ لثتماف هدلو حبذب رمأو [۳۷ :مجنلا]

 .هتوقو وه هلوحب ال «هقيفوتو هتيادهب هللا الإ هنع هفرصي ال هنأ هملعل «مانصألا ةدابع وه يذلا

 «تدبعو ناثوألا تذختاف ةلضفملا نورقلا دعب ةمألا هذه نم ءايكذألا هيف عقو دقو ؛هيف عوقولا نمؤي ال رمأ اذهف

 دهاشملاو دجاسملا تينبف «ةلضفملا نورقلا دعب ةمألا رثكأ هيف عقو هينبو هسفن ىلع مالسلا هيلع ليلخلا هفاخ يذلاف

 ىزعلاو تاللاو حون موق مانصأك مانصأو ناثوأ يهو ءاتيد كلذ ذختاو ءاهعاونأب تادابعلا اهل تفرصو ؛روبقلا ىلع

 «مهريغو برعلا يكرشم نم ةيلهاجلا لهأ لاحب ةمألا هذه رخآ يف عقو ام هبشأ امف .مهريغو برعلا مانصأو ةانمو

 هيلع فوخلا هل بجوأ يذلا ببسلا مالسلا هيلع ركذف هدع لوطي امم ةيبوبرلا يف كرشلا نم مظعأ وه ام عقو لب

 .هدعبو هلبقو ليلخلا نمز يف مانصألا ةدابعب ممألا تلض دقو الأ ن اك" للا نإ ت لوفي رد لغو

 ديعولاو هنع يهنلاب هلسرو هءايبنأ هللا ثعب يذلا ميظعلا كرشلا نم هيف اوعقو امو قلخلا لاوحأ فرع نآرقلا ربدت نمف

 هللا لأسن .هنع ىهنو هب هللا رمأ امب هلهجو «نآرقلا نع هضارعإب كله نم كله دقو .هكرت ىلع باوثلاو «هلعف ىلع
 الو لوح الو «هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ديحوتلا ىلع هللا ىقلن نأ ىلإ كلذ ىلع ةماقتسالاو مالسالا ىلع تابثلا

 ا را تل كني ل قت نا ا نا نع ند :ىسيع نع ىلاعت لاقو ؛ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 ال دمحم هيبن ىلع هلزنأ اميف ىلاعت هللا نيب دقو «مالسلا هيلع دمحم هدر امك هللا ىلإ مهرمأ در ١١4[ :ةدئاملا]

 E ؛ةضراعم الف مهل هرفغي ال هنأب كرشلا لهأ يف همكح
 .[47 :تلصف] 4ديح ريح ني لَن ءهِفْلَح نم او هيدي نيب نم لطب

 ةتامالاو ءايحالاب نوكلا يف نوفرصتي 5 0 مهسأر ىلعو ةعبرألا باطقألا نأ نودقتعي سانلا رثكأ نإف

 «غابدلل «زيربالا»و ءينارعشلا باتك ارقا .ملاعلا نوؤش هيلع ضرعت مهئايلوأ سلجم نإو .عفنلاو رضلاو قزرلاو



 هللا لود نم ولر وهو تام نما : لاق هللا لوسر ا هنعع هللا ىصضر دوعسم نبا نعو

 ىراخبلا هاور َراّنلا َلْخَد اذن

 ىلع هتمأ لدي نأ هيلع ع ناك الإ يبن نم هللا ثعب ام» :- هنع حص اميف - یک لاق امك

 دلك هللا لور هتاحصضأ لغ انركم عضال كرقلا ناك ا الا مهل هملعي ام ريخ

 ناميالاو ملعلا يف مهنود وه نم هقوف امو هفاخي ال فيكف «مهناميإ ةوقو مهملع لامك عم
 هب رقأ ام الإ ديحوتلا نم نوفرعي ال مويلا راصمألا ءاملع رثكأ نأ فرع اذإ اًصوصخ ؟بتارمب

 . شا ىوس ام لك نع صالخالا ةملك اهتفن يتلا ةيهلالا ىنعم اوفرع امو «نوكرشملا
 :لاق لب يبنلا نع ركب يبأ نع ناميلا نب ةفيذح نع رذنملا نباو ىلعي وبأ جرخأو

 هللا نود نم دبع ام الإ كرشلا لهو .هللا لوسراي :ركب وبأ لاق .لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا»

 :هيفو .ثيدحلا «لمنلا بيبد نم ىفخأ مكيف كرشلا «كمأ كتلكث :لاق ؟هللا عم يعد ام وأ

 .رذلا نم ها «نالف ينلتق نالف الول :ناسنالا لوقي نأ :دنلاو «نالفو هللا يناطعأ لوقت نأ»
 وهو تام نم» :لاق ي هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو) :فنصملا لاق

 .'(ىراخبلا هاور «رانلا لخد اذن هللا نود نم وعدي

 .ها ههيبشو هلثم :يأ «هديدنو «ٍنالف دن نالف :لاقي .هيبشلا دنلا : هللا همحر ميقلا نبا لاق

 1١[. :ةرقبلا] نومي َمّنَأَو ادادنأ مل اوُلَمَجَج الق# ىلاعت لاق

 هلأسيو هوعدي «ةدابعلا يف ادن هلل لعجي يأ (اّذن هللا نود نم وعدي وهو تام نم) :هلوق

 لهج يبأ لاب ىلع رطخي ناك ام يذلا كرشلا دجت ؛نيلضملا نيلاضلا كئلوأ بتك نم اهريغو ةيناجيتلا بتكو .

 .مهروجفو ءالؤه ةحاقوب اونوكي مل مهنأل ءهناوخإو
aS اويغرو ةدابعلاب هللا اودحو نيذلا هباحصأ ىلع ويي هفاخي ناك اذإف :نويعلا ةرق يف )١( 

 فاخي ال فيكف ؛كرشلا نم ةءاربلاو صالخالا نم هباتك يف هللا لزنأ امو .مهيبن هيلإ مهاعد ام اوفرعو ؛هب رفك نم اودهاجو

 ثيدح يف هلوقب مهيف ربكألا كرشلا عوقوب هتمأ نع يب ربخأ دقو ؟كلذ نم ربكأ وه امم لمع الو ملع يف مهيلإ هل ةبسن ال نم

 تمعو هَ هب ربخأ ام ىرج دقو «ناثوألا يتمأ نم مائف دبعت ىتحو «نيكرشملاب يتمأ نم لئابق قحلي ىتح» : هركذ يتآلا نابوث

 فيوختلاو هنع يهنلا يف ةحيحصلا كيداحألاو «تامكحملا تايآلا روهظ عم اید هوذختا ىتح راطقألا رثكأ يف ىولبلا هب

 س خلا | ًاونتحاف# : .لاقو 1۲ : ةدئاملا] 4أ ُهَْوأَمَو د هلأ لع هنأ مرح دَفَف هَل كرس نم مل :ىلاعت لاق امك «هنم `

 جحلا] دب نيكرشم رع هلل ءافلح 0 روزل تقوم اَوْنيَمْحَأَو َندكْوأْلا : ۰ ١"[ بابلا يف مدقت امك ديحوتلا قيقحت وه اذهو

 نام يف رل هب ىوهت وأ ٌرْيَطلا فط ِءآَمَسلا تي ء رڪ امام هاب درشي نمو ۶ : كرشلا نم هدابع اًرذحم ىلاعت لاق مث .هلبق
 .هيف ةليح الف اهربدت اذإ ةدابعلا يف كرشلا نع نع هرجزتو تايآلا هذه هفوخت مل نمو TY] :جحلا] قس قس

 اًيئاغ وأ اًئيم اعد نمف «هيبشلاو لثملا :دنلاو - هنم فيوختلاو اًضيأ كرشلا نم ريذحتلا هيف ثيدحلا اذهو :نويعلا ةرق يف ()

 ىلاعت هللا مرح اذهلو ءهللا هرفغي ال يذلا كرشلا وه اذهف هلأسي مل وأ هلأس ءاوس هنم ةبهرو هيلإ ةبغر هبلقو ههجوب هيلع لبقأو
 ام لك يف عيفشلل هجولاو بلقلا لابقإ وه يذلا صالخالا يفاني هنوكل راكنالا دشأ كلذ لعف نم ىلع هركنأو ءاعفشلا ذاختا

 «ىلاعت هللا نع هبلقو ههجوب ضرعأ دقف هلأسي عيفشلل تفتلا اذإ هنأ مولعملا نمو . هب نيديو هب برقتيو هوجريو دبعلا هفاخي
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةعافشلا باب يف كلذ نايب يتأيو . صالخالا يفاني كلذو
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 هب كرشي ال هللا ىقل ْنَم» :لاق ةي هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر رباج نع ملسملو

 ا E ا ا
 e «ةنجلا لخد اًثيش

 نارفغلا لباقب سيل ردا اذ ٠٠ رهاظ كرشف .هرنحاف كرشلاو

 هفاخي مث ءهوجري وأ .هوعدي

 نيمسق ىلع دنلا ذاختا نأ ملعاو

 رک كرش وهو 5 امك اهضعب وأ ةدابعلا عاونأ يف ا هلل هلعجي نأ :لوألا

 هللا الولو تئشو هللا ءاش ام :لجرلا لوقك رغصألا كرشلا عون نم ناك ام :يناثلاو

 :لاق ؛تششو هللا ءاش ام :لجر هل لاق امل ايب يبنلا نأ :تبث دقف ؛ءايرلا ريسيكو .تنأو

 درفملا بدألا يف يراخبلاو ةبيش يبأ نباو دمحأ هاور «هدحو هللا ءاش ام لب ؟اًدن هلل ينتلعجأ»

 حلا ليقف بنان يف همكح مدقت دقو .هجام نباو يئاسنلاو

 نم ةعافشلا بلطك «يلج كرش هللا الإ هيلع ردقي ال اميف هللا ريغ ةوعد نأ نايب :هيفو

 نأ عيفشلل نذأي يذلا وهو «ءيش اهنم هريغ ديب سيل «هديبو ىلاعت هلل كلم اهنإف .تاومألا

 ةعافشلا باب يف هريرقت يتأي امك «رئابكلا لهأ نم اة صاالخالاب هللا ىقال نميف عفشي

 ظ . ىلاعت هللا ءاش نإ

 هللا يقل نم» :لاق هيم هللا لوسر نأ رباج نع ملسملو) :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 .(«رانلا لخد اًئيش هب كرشي هيقل نمو .ةنجلا لخد اًئيش هب كرشي ال

 تفي - يِملَّسلا مث يراصنألا - نيتلمهمب - مارح نب ورمع نب هللادبع نبا وه :رباج

 دعب ةنيدملاب تام '''امهنع هللا يضر ةروهشم بقانم هيبألو «هوبأو وه ليلج يباحص -
 .[ةنس] نوعستو عبرأ هلو «هرصب فكك دقو ةيعبسلا

 يف ار هعم ڵلخټي مل :ىأ : يبطرقلا لاق (اًئيِش هب كرشي ال هللا يقل نم) :هلوق

 لهآ دنع هيلع عمجملا عرشلا نم مولعملا نمو .ةدابعلا يف الو .قلخلا يف الو ءةيهلإلا

 نم عاونأ كلذ لبق هيلع تيرجأ نإو ءةنجلا لوخد نم هل دب الف كلذ ىلع تام نم نأ :ةنسلا

 دلخيو «ةمحر هللا نم هلاني الو ةنجلا لدي ال كرشلا ىلع تام نم نأو .ةنحملاو باذعلا

 .دامأ مّرصت الو باذع عاطقنا ريغ نم ؛دابألا دبأ راثلا 58

 قرف الو ءاهيف دّلخيو اهلخديف ءهمومع ىلع وهف رانلا كرشملا لوخد امأ : يوونلا لاقو

 لتفو . اًردب رضح مث . ةمليس ىنب بيقن ةَ ىبنلا هلعجو ةبقعلا ةعيب ةي هللا لوسر اوعياب نيذلا.نم - رباج دلاو - هللادبع ناك )١(

 ةكت الملا تلا کا واک : ال هللا لوسر لاقف ورمع تنب ةمطاف هتخأو رباج هدلو هيلع ىكبي ذخ اف ءدحأ موي

 . (هومتعفر یتح اهتحنج ا هلظت



 لباسا
 . كرشلا نم فوخلا ولا

 .كرشلا نه ءايرلا” نأ : ةيناثلا

 غض الا: كرشلا مف.ةنأ : ةثلاثلا

 .نيحلايفلا لغ تا اترك هلأ :ةعئاولا
 راو لا ترف ا
 .دحاو ثيدح يف امهبرق نيب عمجلا :ةسداسلا

 اب كرب هل نفور اجلا لح اف درج ف أ :ةعباسلا
 ۰ . سانلا ٍدبعأ نم ناك ولو «رانلا لخد

 .مانصألا ٍةَدابع َةَياقو تيلو هل ليلخلا لام ةا لالا : ةنماثلا
 . سالا س ايك نللضأ نإ بر : هلوقل رثكألا لاحب هرابتعا : ةعساتلا
 . يراخبلا هركذ امك ءاهلل هللا اإ لإ E :ةرشاعلا

 . كرشلا نم ْمِلَّس نم ةليضف : ةرشع ةيداحلا

 دنع - قرف الو «ةرفكلا رئاسو ناثوألا ةدبع نيبو - ينارصنلاو يدوهيلا - :يباتكلا نيب هيف

 مث اهيلإ بستنا نم نيبو مالسالا ةلم فلاخ نم نيب الو «هريغو اًدانع رفاكلا نيب - قحلا لهأ

 .هب هل عوطقم وهف ةنجلا كرشم ريغ تام نم لوخد امأو . "كلذ ريغو هدحجب «هرفكب مكح
 a ل ءالوأ ةنجلا لخد ءاهيلع اًرصم تام «ةريبك بحاص نكي مل نإ نكل

 رانلا يف بذُع الإو ءالوأ ةنجلا لخد هنع هللا افع نإف .ةئيشملا تحت وهف اهيلع اًرِصُم تام

ONE 

 تابثإ هئاعدتساو ؛ ءاضتقالاب ديحوتلا ةئاعدتسال كرشلا يفن ىلع رصتقا : هريغ لاقو

 وهو .كرشم وهف هللا بذك نمو «هللا بذك دقف هللا لسر بذك نم ذإ .موزللاب [ةلاسرلا]

 هنوك لاح تام نم :دارملاف ؛طورشلا رئاس عم :يأ .هتالص تحص ًاضوت نم :كلوقك

 ىهتنا .*'”يليصفتلا يف اًليصفتو يلامجإلا يف الامجإ هب ناميالا بجي ام عيمجب اًنمؤم
 تدم man won م كم داع

 اذن من 0

 .ةرذ لاقثم اًدحأ كبر ملظي الو ..اهتاكرو يف دوت ام کلو ءرانلا يف دولخلا يف نووتسم مهنأ ينعي )١(

 ناميإلا اذهل عَّدُم نم مكف الإو «ةلضافلا قالخألاو ةحلاصلا لامعألا ترمثأف هبلق ةشاشب ناميالا اذه ةوالح تطلاخ ينعي )۲(

 . اًليصفتو الامجإ هنع يرع وهو يليصفتلاو يلامجإلا
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 باب - ع

 هللا الإ هلإ ال ةداهش ىلإ ءاعدلا

 هلأ“ نكست ا سو ۹ ةريِصب ل نأ ) لإ وعد جيس وزله لق : ىلاعت هللا لوقو

 ٠١[. ۸ : فسوي] # نيكرْشملا نم 5

 8 ا

 شا لاهل نأ اه ىلإ ءاعدلا تاب لر

 هذهب هبن .هلض نم فوخلا بجوي امو ؛هلضفو ديحوتلا هللا همحر فنصملا ركذ امل

 ىلإ وعدي نأ هيلع بجي لب ءهسفن ىلع رصتقي نأ كلذ فرع نمل يغبني ال هنأ ىلع ةمجرتلا
 ةيبحلا لاق اك .مهعابتأو نيلسرملا ليبس وه امك .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ىلاعت هللا

 َنِم ىلإ َلاَقَو اًحِنص َلِمَحَو هلأ َلِإ اعد نم الو سخا نمو :ىلاعت هلوق الت امل يرصبلا
 ةريخ اذه «هللا ةوفص اذه «هللا يلو اذه «هللا بيبح اذه» :لاقف [** :تلصف] 4َنيِمِلَمُمْل

 باجأ ام ىلإ سانلا اعدو .هتوعد يف هللا باجأ «هللا لإ ضرألا لهأ بحأ اذه «هللا

 ةفيلخ اذه .نيملسملا نم ىننإ :لاقو هتباجإ ىف اًحلاص لمعو «هتوعد نم هيف هللا

"0 

 هلآ نحبسو ا ْنَمَو 5 قوص لڪ هلآ ل اعد لیس وزله لق هلوقو) : هللا همحر لاق

 1١8[. :فسوي] (#َنِكِرْتمْلا نم نأ م

 :«وزم# دمحماي لف ب دمحم - هيبنل هركذ - ىلاعت لوقي :ريرج نب رفعج وبأ لاق

 ةدابعلا صالخإو «هللا ديحوت ىلإ ءاعدلا نم :اهيلع انأ يتلا ةقيرطلاو ؛اهيلإ وعدأ يتلا ةوعدلا

 .يتوعدو «يتقيرط :#ليس# هتيصعم كرتو هتعاط ىلإ ءاهتنالاو .ناثوألاو ةهلآلا نود هل

 اا .هب ينم ملع نيقيو كلذب «ِةَريِصَب لعل .هل كيرش ال هدحو ىلاعت هلآ لإ اًرهّدأ»

 ىلاعت - هل لوقي لا نحس يب نمآو ينقدصو # ىِنَحبَتأ نمو اًضيأ ةريصب ىلع هيلإ وعدي

 يف هاوس دوبعم وأ هكلم يف كيرش هل نوكي نأ نم هل اًميظعتو ىلاعت هلل اًهيزنت .لقو :- هركذ

 مه الو مهنم تسل .هب كرشلا لهأ نم ءيرب انأو :لوقي «تيكرتملا ترم انآ امو هناطلس

 ةريصبلا :يهو ملعلا تاجرد ىلعأ ىلإ كلالدتساب لصت نأ ديري :لزانملا حرش يف لاق

 ينعيو . هللا همحر يرصبلا نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع نع تلصف ةروس نم TT : ةيآالا ريسفت ىف ريثك نبا دامعلا هركذ )١(

 هللا بحأ نم نأل .هيف داهجلاو كلذ ىلإ ةوعدلا - ذب الو - مزلتسي هتعاطو هتدابعو هللا بح ىف قدصلا نأ :كلذب نسحلا

 .هللا بح يف هعم مهلك سانلا نوكي نأ بحأو «هرك نمو هرك ام لك هركو هللا بحأ نم لكو هللا هبحأ ام لك ٌبحأ



07 

 :َلاق نَميلا ىلإ اًداعم ّتَعَب اَمَل لب هللا لوسَر نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع ا
 ةداهش ِهّيلِإ مُهوعْدَت ام لَّوأ نكيلف باتكلا لهآ ْنِم اًمْوَق يات كنإ» 7 و هَ ه 58 OLE ه2 6م 2 5 1

 يتلا ةصيصخلا يه هذهو ءرصبلا ىلإ يئرملا ةبسنك بلقلا ىلإ اهيف مولعملا ةبسن نوكت يتلا

 .ءاملعلا تاجرد ىلعأ يهو «ةمألا رئاس نع ةباحصلا اهب صتخا

 يعابتأو انأ يأ ی رمو أنأ ويصب ل هللا لإ اوعذأ لبس وذل لق# :ىلاعت لاق
 ىلع هللا ىلإ وعدأ انأ :يأ 4أوُعَدأ» يف عوفرملا ىلع فطع «ىنعبتأ نمو ليقو .ةريصب ىلع
 ىلع لدت ةيآلاف ا ىلعو .ةريصب ىلع ىلاعت هللا ىلإ وعدي كلذك ينعبتا نمو ؛ةريصب

 ىلع هعابتأ نم سيلف مهنم سيل نمو «ىلاعت هللا ىلإ نوعادلا رئاصبلا لهأ مه هعابتأ نأ
 .ىوعدلاو باستنالا ىلع هعابتأ نم ناك نإو «ةقفاوملاو ةقيقحلا

 اعد ولو - اًريثك نأل .ءصالخالا ىلع هيبنتلا اهنم :لئاسم هيف) :هللا همحر فنصملا لاق

 لئالد نم نأ :اهنمو «ضئارفلا نم ةريصبلا نأ :اهنمو ءهسفن ىلإ وعدي وهف - قحلا ىلإ

 .ىلاعت هلل ٌةبسَم هّنوك كرشلا حبق نِم نأ :اهنمو .ةبسملا نع ىلاعت هلل هيزنت هنأ :ديحوتلا نسح
 .ها (كرشي مل ولو .مهنم ريصي ال نيكرشملا نع ملسملا داعبإ : اهنمو

 مكب َكْيَر ليس لإ عدا ىلاعت هلوق ىنعم يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةماعلا لاقو
 بسحب ماسقأ ةثالث اهلعجو ةوعدلا بتارم هناحبس ركذ ٠١١[: :لحنلا] ةيآلا 4 ةا ةظعوملاو

 اذهف .هفرع اذإ هريغ ىلع هل اروم ءهل احم قحلل اًبلاط نوكي نأ امإ :هنإ ؛وعدملا لاح

 ول نكل «قحلا دضب اًلغتشم نوكي نأ امإو ءلادجو ةظعوم ىلإ جاتحي الو «ةمكحلاب ىَعدُي
 اًدناَعُم نوكي نأ امإو .بيهرتلاو بيغرتلاب ةظعوملا ىلإ جاتحي اذهف .هعبتاو هرثأ هفرع
 .نكمأ نإ لادجلا ىلإ هعم َلقتنا الإو عجر نإف .نسحأ يه يتلاب لّداجُي اذهف ءاضراعم

 هنا

 ل ا ا ت ا ها لر د 2 اع فا یهر ساع قنا یک

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف . باتكلا لهأ نم اًموق يتأت كنإ» :لاق

 مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل اوعاطأ مه نإف - هللا اودٌحوي نأ ىلإ :ةياور يفو -

 ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل كوعاطأ مه نإف .ةليلو موي لك يف تاولص سمخ

 ةوعد قّتاو .مهلاومأ مئاركو كايإف كلذل اوعاطأ مه نإف .مهئارقف ىلع ّدرتف مهئاينغأ نم ا

 .(هاجرخأ «باجح هللا نيبو اهنيب سيل هنإف .مولظملا
 فنصملا هركذ امك هيب يبنلا جح لبق ءرشع ةنس نميلا ىلإ ٍذاَعُم ُتْعَب ناك :ظفاحلا لاق

 نم هلك هفرصنم دنع عست ةنس رخآ يف كلذ ناك : ليقو - يزاغملا رخاوأ يف ّيراخبلا ينعي -

 اوقفتاو «هنع تاقبطلا يف دعس نبا هجرخأو .كلام نب بعك ىلإ هدانسإب يدقاولا هاور .كوبت



V۳ 

 O E O O ا ا - هللا اودخوي نأ ىلإ» ةياور ىفو

 ماشلا ىلإ هجوت مث ءهنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف مدق نأ ىلإ نميلا ىلع لزي مل هنأ ىلع
 .اهب تامف

 . يک هنع م نميلا ىلإ ىتأ هنأ هنع هللا يضر ذاعم لئاضف نمو :مالسالا خيش لاق

 ظ .اًمكاحو اًملعمو اًهَمفمو

 مهنأل ؛ىراصنلاو ٌدوهيلا هب ينعي :يبطرقلا لاق (باتكلا لهأ نم اًموق يتأت كنإ) :هلوق

 مهترظانمل أيهتيل كلذ ىلع ههبن امنإو .. بلغأ وأ برعلا يكرشم نم رثكأ نميلا يف اوناك

 .اهيلع هتمه عمجل ةيصولل ةئطوتلاك وه : ظفاحلا كاتو

 مسا هنأ ىلع عفر «ةداهشاا للا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف) : هلوق

 . سكعلا زوجيو .مدقم ءاهربخ («لوأ»و .رخؤم «نكيا

 حيحص نم ديحوتلا باتك يف ةتباث ةياورلا هذه (هللا اودٌّحوي نأ ىلإ :ةياور يفو) :هلوق

 «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» ىنعم ىلع هيبنتلا ىلإ ةياورلا هذه ركذب فنصملا راشأو .يراخبلا

 هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف» :ةياور يفو .هاوس ام ةدابع يفنو ةدابعلاب هللا ديحوت اهانعم نإف

 توغل رمي نم :ىلاعت لاق امك «هللاب ناميالاو توغاطلاب رفكلا وه كلذو «هللا ةدابع

 ال :يه ىقثولا ةورعلاو [؟55 :ةرقبلا] # ا ماَصِقنأ ل نوا زورملاب كسمتسا دقق لاب لولو

 .«هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعدا» :لاقف يراخبلل ةياور يفو هللا الإ هلإ

 ؛ اهعامتجاب الإ اهلئاق عفنت ال ءهطورش ةعبس نم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يف دب ال :تلق

 هاوس ام ةدابع كرتو هدحو هلل ةدابعلا صالخإ نم هيلع تلد يذلا اهانعم اولهج مهنكل اهنولوقي اوناكو :نويعلا ةرق يف )١(
 اوناك مهنإف ءةمألا هذه نم نيرخأتملا رثكأ لاحك ةملكلا هذه ىنعمب مهلهجل مهعفني ال «هللا الإ هلإ ال» :مهلوق ناكف

 هتفن ام نوتبثيف اهيفاني امب نوتأيف ؛دهاشملاو تيغاوطلاو نيبئاغلاو تاومألا ةدابعب كرشلا نم هنولعفي اوناك ام عم اهنولوقي

SSاًديلقت عارتخالا ىلع ةردقلا اهانعم نأ اونظو .كلذك صالخالا نم هتتبلأ ام نوفنيو  

 لاق امك مالسإلا يف مهلخدي ملف ؛نوكرشملا هب ٌرقأ يذلا ةيبوبرلا ديحوت وه اذهو .مهريغو ةرعاشألا نم نيملكت
 3 :هلوقو [85-84 :نونمؤملا] * وُرَحْسَت نا - هلوق ىلإ + 94 توماس رك نإ انف ل لا و 55

 هلأ تولوق قل ودب نَمَو ىلا تِ َتَمْلأ معو ِتيِمْلا نم 1 م يلا جب نمو ٌرصْبأْلاو معسل كيني أ ضرالاو لمَسلا نم قوم نم

 لهأ هب رقأو ؛ممألا وكرشم هب رقأ دق ديحوتلا اذهو .ريثك نآرقلا يف تابآلا هذه لاثمأو [١7:سنوي] وقت فلك الفأ نقف

 ديحوت نم ةملكلا هذه هيلع تلد ام اودحج دق مهنأل مالسإلا يف مهلخدي ملف هيب دمحم مهيف ثعب نيذلا ةيلهاجلا
 اَنَنْيَب موس ةملكم لإ ْاََلاَمَت بتكلا لهي لق# :ىلاعت لاق امك «هنم ةءاربلاو كرشلا يفنو ةدابعلا صالخإ وهو «ةيهلإلا

 ٠ تريش اتاپ اوُدسهشُأ اووم اولو 0 هلآ نود ني ابيب اسب اصعب ّدِحَتَي الو ایس وپ کرت الو ہل الإ ہی لآ کیو
 مبل دلا كلذ ا لإ اود ل 07 31 مكَحْلا نإ# : ىلاعت لاقو قا اذهف [55 :نارمع لآ]

 lS لَ نم ريما نزل َكَهَمَو رق :لاقو [4' فس وپا 4 كرتأت ب سالا ڪا كن
 ١١[ :رفاغ] 4یک للا هني مكلف أ ا لب ل نإ مدو هلل ب عد اإ هُهَّنَأِ کلو : ىلاعت لاقو [57“ : مورا
 يذلا ديحوتلا نايب يف تايآلا هذه لاثمأو :۳١۲[ رمزلا] لالا ُنِدلأ هلل ال 0 تلا هل اًضِل هلآ دبعاق# :ىلاعت لاقو

 .قيلعتلا اذه يف هللا ءاش وک , ' نآرقلا يف بتكلا هب تلزنو لسرلا هيلإ تعد

 مسا

Nيلعن  
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 .درلل يفانملا لوبقلا :ثلاثلا .كشلل يفانملا نيقيلا :يناثلا . لهجلل يفانملا ملعلا :اهدحأ

 قدصلا :سداسلا .كرشلل يفانملا صالخالا :سماخلا .كرتلل يفانملا دايقنالا : عبارلا

 . اهدضل ةيفانملا ةبحملا :عباسلا .بذكلل يفانملا

 ةدابع كرتو هل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإ وه يذلا - ديحوتلا نأ ىلع ليلد هيفو

 هلل ودا نال :مالسلا مهيلع لسرلا هيلإ تعد ام لوأ ناك اذهلو .بجاو لوأ وه - 0 ام
 71 ر

 مو

 تعم هقو 1١١ + قاقحألا] أ لإ م الآ: : حون لاقو [7 :نونمؤملا] € دللإ نو كلا ان

 ا 1 هلإ ال

 :ةمألا هيلع تقفتاو ايي لوسرلا نيد نم رارطضالاب ملُع دقو :مالسالا خيش لاق

 هللا لوسر اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :قلخلا هب رمؤي ام لوأو مالسالا لصأ

 نإ مث .لاملاو مدلا موصعم :هلامو همد حابملاو ءاّيلو ودعلاو ءاّملسم رفاكلا ريصي كلذبف

 نود مالسالا رهاظ يف وهف هبلق نود هناسلب هلاق نإو .ناميالا يف لخد دقف هبلق نم كلذ ناك

 انطاب نيملسملا قافتاب رفاك وهف ةردقلا عم اهب ملكتي مل اذإ امأو :لاق .ناميالا نطاب

 ءاملعلا ريهامجو اهتمئأو ةمألا فلس دنع ءاًرهاظو

 فرعي اال وهو "رك دق نانا نأ E a ml »لاق

 هللا رطف يرطف رمأ كلذف لالدتسالاو رظنلاب هللا ةفرعم :بجاو لوأ نإ :مهعبت نمو نيملكتملا لوق امأو :نويعلا ةرق يف )١(

 الإ اودبعت ال : يأ 42و ام هنأ ودعا نأ ةدابعلا ديحوت ىلإ موو سرا هوي عسي ناك هاو ةدابع هيلع
 : ىلاعت لاقو [؟5 :ءايبنألا] نودا أنأ الإ هلل ل يأ لإ ىو الإ ٍلوُسَر نم تليق ني اَنْلَسْرَأ امو :ىلاعت لاق .هللا
 . ؟ * ضرالاَو توسل راق فس هلا فآ رهلسر تاق#

 هدوجوب ةدهاش ةرطفلا نإف ؟كش هدوجو يفأ :امهدحأ :نيئيش لمتحي اذه :ىلاعت هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق

 .ةميلسلا رطفلا يف يرورض هب فارتعالا نإف «هب رارقالا ىلع ةلوبجمو

 وه الإ ةدابعلا قحتسي الف تادوجوملا عيمجل قلاخلا وهو ؟كش هل ةدابعلا بوجوب هدّرفتو هتيهلإ يفأ :يناثلا ىنعملاو

 وأ مهعفنت اهنأ نونظي يتلا طئاسولا نم هريغ هعم دبعت نكلو عناصلاب ةرقم تناك ممألا بلاغ نإف .هل كيرش ال هدحو

 .ها ىفلز هللا نم مهبرقت

 .لوألا نمضتي يناثلا لامتحالا اذهو :تلق

 قلخو هقلخ هللا نأ ملعي وهو الإ دحأ سيل :اولاق مهنأ رماعو دهاجمو ةمركع نع هدنسب ريرج نب رفعج وبأ ىور

 كلذف هللا :نولوقيف ؟ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهلأست اًضيأ ةمركع نعو .مهناميإ اذهف ضرألاو تاومسلا

 نيقيلاو ملعلا :اهنم .لاقث دويقب ةنسلاو باتكلاب تديق دق «هللا الإ هلإ ال» نأ مدقتو .هريغ نودبعي مهو مهناميإ

 اهلاق نمل دويقلا هذه تعمتجا اذإف .هللا نود نم دبعي امب رفكلاو ءدايقنالاو لوبقلاو ةبحملاو قدصلاو صالخالاو

 اهلوق هعفني نم مهنمف ؛لمعلاو اهب ملعلا يف نوتوافتم سانلاو ؛هعفنت مل هذه عمتجت مل نإو ؛ةملكلا هذه هتعفن

 .ىفخي ال امك . هعفني ال نم مهنمو

 وهف .ملاع :لاقيلو ايندلل اهملعت هنأل هتديقع الو هبلق سمت ال اهنكلو نيدلا مولعل اًظفاح اًملاع وأ ؛ايندلا مولعب اًملاع ينعي )١(

 عم هنيدو هتديقعو ةيحان:يف هملع نأل ءهملعب هسفن يف عفتني ال هنكلو ةفرحلا هذه يف اًقذاح اًعراب نوكي دقو ؛ملعلا فرتحم (
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 ليلو موي لَك يف ِتاولَص َسْمَح ْمُهْيَلَع َضَرَتْفا هللا | ن :منبغأت كيلي ةرعاطأ م نإ ا

 درتف مهئاينَعَأ ْنِم ْدَحْؤُت َةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضَرَتْفا هللا نأ ْمِهْمِلْعَأَت َكِلْذِل ٌكوعاطأ ْمُه ناق

 o مِهِلاوُمَأ مِئاركو كاّيإف َكِلْذِل كوعاطأ ْمُه ْنِإَف .مهئارقف ىلع

 م1

 .(هب لمعي الو هفرعي وأ «هللا الإ هلإ ال» ىنعم

 .ىلاعت هللا مهرثك ال - ءالؤه رثكأ امف :تلق

 ضرتفا هللا نأ مهملعأف) .كلذل اوداقناو اودهش :يأ (كلذل اوعاطأ مه نإف) :هلوق

 هنإ :هانعم ام يوونلا لاق .نيتداهشلا دعب بجاو مظعأ ةالصلا نأ :هيف (تاولص سمخ مهيلع

 الأ كلذ نم مزلي الو مالسالا دعب الإ نوكت ال ايندلا يف ضئارفلاب ةبلاطملا نأ ىلع لدي

 نوبطاخم رافكلا نأ حملا .ةرخآلا يف اهببسب مهباذع يف دازيو ؛اهب نيبطاخم اونوكي

 نيرثكألا لوق اذهو .هنع يهنملاو هب رومأملا : ةعيرشلا عورفب

 ل O ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف) هلو

 ءاينغالا م كوت 'اهنأو «تاولصلا دعب ناكرألا بجوأ ةاكزلا نأ ىلع ليلد :هيف

 ةيقب قح نم دكأ ةاكزلا يف مهقح نأل ءارقفلا يي يبنلا صخ امنإو «ءارقفلا ىلإ فرصتو

 .ةينامثلا فانصألا

 نع عنتما نمف «هبئان وأ هسفنب امإ : اهفرصو ةاكزلا ضبق ىلوتي يذلا وه مامإلا نأ :هيفو

 .اًرهق هنم تذخأ هيلإ اهئادأ

 .دمحأو كلام بهذم وه امك «دحاو فنص يف ةاكزلا جارخإ يفكي هنأ ىلع ليلد :ثيدحلا يفو

 لام يف ةبجاو ةاكزلا نأو لا نيك اک ىلإ الو ينغ ىلإ اهعفد زوجي ال هنأ :هيفو

 .ثيدحلا مومعل ء«روهمجلا لوق وه امك «نونجملاو يبصلا

 .مالسإلا خيش هررق امك .هرئاظنك «سكعلابو نيكسملا لوانت ظفللا يف درفأ اذإ ريقفلاو :تلق

 بحاص لاق .ةميرك عمج «ءريذحتلا ىلع «مئارك» بصنب (مهلاومأ مئاركو كايإو) :هلوق

 محل ةرثكو «ةروص لامجو «نبل ةرازغ نم :اهقح يف نكمملا لامكلل ةعماجلا يه :علاطملا

 .يوونلا هركذ .فوصو

 .هللا مهحلصأ .مويلا نييمسرلا ءاملعلا رثكأ لاح اذهو «ىرخأ ةيحان يف روهمجلاو ماوعلا ديلقت

 ةنيرق ةاكزلاو ٠ اهتابجاوو اهناكرأو اهطورشب ا ىلصو هللا دحو نم الإ عفنت ال ةاكزلا نأ هيف :نويعلا ةرق يف )١(

 ايتو ةف نثلا هل نفع هنأ ادل لإ اكن ر ىلاعت هلوق ةلمجلا هذه ىلع لديو ؛ىلاعت هللا باتك يف تاولصلا

 47 نال «كلذ ىلإ يعادلا ةوقل ناكرألا ت ةيقبب ىتأ رومألا هذهب ىتأ نمف ٥ : ةنيبلا] ؛ِةَمَسَمْلا ُنِيِد َكِلَدَو ركل أوتْونو ٌهرَلَصلأ

 يف سنأ لاق ٥ : ةبوتلا] # مُهَكيِس الم َةرَكلأ اواو والا ْاُباَمَأَو ابات نك :ىلاعت لاق .اًموزل اهب نايتالا يضتقي

 ةالصلا ةماقاب ترا داغر رف درم نبأ نو ةقاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو مهبر مهتدابعو ناثوألا علخ :مهتبوت» :ةيآلا

 .«هل ةالص الف ُكزي مل نمو «ةاكزلا ءاتيإو
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 هاجرخأ ١ («باجح هللا 0 اهني أَي نبل م هنا e ةوعد تاو

 . اًنمث هرثكأو هسفنأو لاملا رايخ يهو : تلق

 لاملا بحاص ىلع مرحيو «لاملا مئارك ذخأ ةاكزلا يف لماعلا ىلع مرحي هنأ :هيفو
 | TTT حرخي لب .لاملا رارش جارخإ

 ناذهو «ملظلا كرتو لدعلاب ةياقو اهنيبو كنيب لعجا ( يأ “(مولظملا ةوعد قتاو) :هلوق

 . ىرخأو ايند رورشلا عيمجج نم امهقزر نم نايقي نارمألا

 . ملظلا عاونأ عيمج نم ريذحتلا ىلع هيبنت هيفو
 «نأشلا ريمضل ةرسفم ةلمجلا هذه (باجح هللا نيبو اهنيب سيل) نأشلا يأ (هنإف) :هلوق

 م ٠ ذ هللا نع بجحت ال اهنإف يأ

 ص مهاهنيو ؛مهملعيو ؛ ىلاعت هللا یوقتب مهرمأيو .هتالوو هلامع ظعي هنأو .ةاكزلا ةيابجعل

 .فنصملا هلاق .جيردتلاب ميلعتلا ىلع هيبنتلاو .هتبقاع ءوس مهفرعيو ملظلا

 .مهألاف مهألاب أدبيو : تلق

 .ءاملعلا نم ريثك ىلع كلذ لكشأف «ححلاو موصلا ثيدحلا يف ركذي مل هنأ ملعاو

 .كلذك سيلو ثيدحلا رصتخا ةاورلا ضعب نأ : سائلا ضعب باجأ :مالسإلا خيش لاق

 دفو ثيدح لثم ؛دحاولا ثيدحلا يف عقي امنإ كلذ نآل .ةاورلا يف نعط اذه نإف

 سيلف نالصفنملا ناثيدحلا امأف ا مل مهضعبو مايصلا مهضعب ركذ ثيح () سيقلادبع

 ببس كلذ نأل «لاملا طاسوأ نم اهذخأ وهو «ةاكزلا ىف هلوسرو هللا هعرش ام زواجتي نأ نم هل ريذحت :نويعلا ةرق يف )١(

 . ةحيحص ةينو سفن بيطب اهجارخال ببس كلذ نأل لاجل اا ناف ام لکو ف ا ي تط ااا
 .هل نطفتلا يغبني لصأ اذهو .هيف ريخ الف عورشملا ىلع داز ام لكو

 و ا ا ال : نويعلا ةرق يف (؟)

 . اهلوبق عنمي باجح هللا نيبو

 هيلعف «هنم ءيش كرتب يباحي الو ؛قحلا ىلع ةدايز خاب ملظي الف ؛هيف لمعتسا اميف لدعلا ىرحتي نأ لماعلا ىلعف

 ظ .ملعأ هللاو «نيفرطلا نم لدعلا دصقي نأ

 :لاق .ةعيبر نم :اولاقخ#بموقلا نمم» :لاقف لَك يبنلا ىلع اودفو نقلا دع ن اق نبا نع ملسمو ينراخبلا ىور )

 يف الإ كيلإ لصن ال انإو ؛رضم رافك نم يحلا اذه كنيبو اننيب نإ هللا لوسر اي : اولاقف ىمادن الو ايازخ ريغ دفولاب ابحرم
 مكرمآ :عبرأ نع مكاهنأو عبرأب مكرمآ :لاقف .ةنجلا هب لخدنو انءارو نم هب رمأنو هب ذخأت لصف رمأب انرمف مارح رهش

 ' ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا كوسو ادمحم نأو هللا الإ: هلإ ال نأ ةداهش ؟هللاب ثاميالا ام نوردتأ .. هدو هللاب ناميالاب

 + عمل ةنس ىف سلا دبع دقو ةاكو  كيدحلا بسلا نف لا طق ناو نامر موصو

 نم يحلا اذه كنيبو اننيب نإ) :مهلوقل ةكم حتف لبق اودفو مهنأ رهظألاو رظن اذه يف (عست ةنس يف سيقلا دبع دفو ناكو) (#)
 ظفاحلا طبنتسا دقو «نامث ةنس كلذو حتفلا ماع اوملسأ دقو اهتداقو رضم رافك سوؤر مه ةكم لهأ نأ مولعمو (رضم رافك
 .ملعأ هللاو قايسلا اذه نم ىنعملا اذه - ةيادبلا هخيرات يف - هللا همحر ريثك نبا
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 نيطع ال :ربيخ موي لاق لكك هللا لوسر نأ» هنع هللا يضر ٍدَعَس نب لهَس نع امهلو

 و 9 0 8 6 سا ين وعمر و 9 هولا ع 0 3 4 ت 3 سم هسه

 سانلا تابف . ِهْيَدَي ىلع هللا م .هلوسرو هللا هبجيو هلوسرو هللا بحي الجر ادغ ةّيارلا
 سا

 نأ وجر مهل لك هللا ٍلوسَر ىلع اودع اوحّبص صا الف اهاطْعُي هَ م ملل َنوكوُدَي

 "نانو اذه se انيق سلا"
 هنإف .ةالصلا مث نيتداهشلا هللا ضرف ام لوأو «ضئارفلا لوزن بسحب كلذ نأ :امهدحأ

 امنإ «ثيداحألا ةماعك ؛جحلا بوجو ركذي مل اذهلو ؛يحولا تاقوأ لوأ يف ةالصلاب رمأ

 .ةرخأتملا ثيداحألا يف ءاج

 لتاقي يتلا ضئارفلا ةرات ركذيف .هبساني ام ماقم لك يف ركذي ناك هنأ :يناثلا باوجلا

 ةرات ركذيو «ةاكز هيلع نكي مل نمل مايصلاو ةالصلا ةرات ركذيو .ةاكزلاو ةالصلاك :اهيلع

 ال كلذب بطاخملا نوكي نأ امإو ؛جحلا ضرف لبق نوكي نأ امإف :موصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 يف ىلاعت هللا ركذ اذهلو .ضئارفلا رئاسل سيل نأش امهلف ةاكزلاو ةالصلا امأو .هيلع جح

 ءوضولا سنج نم نطاب رمأ هنإف موصلا فالخب ؛ناترهاظ ناتدابع امهنأل ءامهيلع لاتقلا هباتك

 موصلا يوني الأ هنكمي ناسنالا نإف ؛دبعلا هيلع نمتؤي امم كلذ وحنو «ةبانجلا نم لاستغالاو

 سانلا لتاقي يتلا ةرهاظلا لامعألا يف ركاذي وهو «هتبانجو هثدح متكي نأ امك ءاَّرس لكأي نأو

 اًبجاو ناك نإو .موصلا نود ةاكزلاو ةالصلاب كلذ قلع اذهلف .اهلعفب نيملسم نوريصيو اهيلع

 نميلا ىلإ اًذاعم ثعب امل كلذكو .سانلا قافتاب مايصلا ضرف دعب تلزن “ةءارب يتبآ يف امك

 «ماعب سيل صاخ هبوجو نأل جحلا ركذ الو ءنطاب وهو غبت هنأل «موصلا هثيدح يف ركذي مل

 ."هانعمب ىهتنا .ةرم الإ رمعلا يف بجي الو

 يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ اًضيأ هجرخأو ءملسمو يراخبلا يأ (هاجرخأ) :هلوق
 .هجام نباو يئاسنلاو

 :ربيخ موي لاق هيي هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر دعس نب لهس نع امهلو) :لاق

 َتابف .هيدي ىلع هللا تفي سر ا و هيل سوو هللا بحت ا اا فال

 نأ وجري مهلك ِ؛ِلَك هللا لوسر ىلع اودغ اوحبصأ املف .اهاطعُي مهيأ :مهتليل نوكوُدَي سانلا

 ن رامز اا فقم ر ف لال ىلا ني لک نأ ا اعلاطما

 ةيداحلا ةيآلا اهلثمو .[0 : ةبوتلا] مِم رفع هَ 3 لي ار هرڪا ارتا واصلا اوُماَقَأو أوْباَ نإ :ىلاعت هلوق امه )١(

 .4نوُمَلْمَي مومل تيل ُلَضَفْنَو نبيل يف كنو اهتمتاخو ءةرشع
 نووري اوناك مهنأل «ةاورلا يف نعط كلذ يف سيلو .ثيدحلل يوارلا راصتخا نم ءاملعلا ضعب هب باجأ ام باوصلا لعلو (۲)

 ريثك كلذو .ضعبلا اذه ىلع رصتقيف ثيدحلا ضعبل ةيضتقم ةبسانملا نوكت دقف . تابسانملاو فورظلا بسحب ثيدحلا

 .ملعأ هللاو ؛هريغو يراخبلا يف هارت امك ؛ادج
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 لإ ولسا :لاق . هّْيَع يكتسي َوُه :ليقق ؟بلاط يبأ نْب َِلَع َنْيَأ :لافف ءاهاطغُي

 ىلع دمنا :لاق «ةيارلا هاطعأف ءْعَجَو هب نكي مل نأك أربف ءهل اعدو [هينيع] يف قصبف «هب

 هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو «مالسإلا ىلإ مهعدا مث ؛مهتحاسب لزنت ىتح كلسر
 ((مَعَنلا رمح نم كل ريخ اًدحاو الجر كب هللا يدهي نأل هللاوف «هيف ىلاعت

 .نوضوخي :يأ «نوكوديا

 يبأ «يدعاسلا يجرزخلا يراصنألا دلاخ نب كلام نبا :يأ (دعس نب لهس نع) :هلوق

 .ةئاملا زواج دقو نينامثو نامث ةنس تام ءاضيأ يباحص هوبأو «ريهش يباحص سابعلا

 هللا يضر ىلع ناك :لاق عوكألا نب هل نع خلا يفو (ربيخ موي لاق) :هلوق

 ؟ِةِللَع هللا لوسر نع فلختأ انأ :لاقف ءدمرأ ناكو ءربيخ يف هيي يبنلا نع فلخت دق هنع

 ا ويس وسب يدان أ يع وو واع دي د وو

 وأ - هلوسرو هللا هبحي لجر اًدغ - ةيارلا نذخأيل وأ - ةيارلا نيطعأل» :ِِِلَوي لاق اهحابص
 .يلع اذه :اولاقف ءهوجرن امو ّىلعب نحن اذإف .هيدي ىلع هللا حتفي - 0 هللا بحير :لاق

 .«هيلع هللا حتفف ةيارلا يب هللا لوسر هاطعأف

 هللا هبحي لجر ىلإ ءاوللا عفاد ينإ» :ةديرب ةياور يف :ظفاحلا لاق (ةيارلا نيطعأل) :هلوق

 ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ ىور نكلو ءامهفدارتب ةغللا لهأ نم ةعامج حرص دقو «هلوسرو

 .ةديرب نع يناربطلا دنع هلثمو .«ضيبأ هؤاولو .ءادوس ايم هللا لوسر ةيار تناك» : سابع نبا

 . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :هيف بوتكم» :دازو ةريره يبأ نع يدع نبا دنعو

 .هنع هللا يضر يلعل ةميظع ةليضف هيف (هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي) هلوق
 بحي هلوسرو هللا نإف «ةمئألاب الو يلعب اًصتخم فصولا اذه سيل :مالسالا خيش لاق

 بصاونلا ىلع هب ٌحتحُي ام نسحأ نم ثيدحلا اذه نكل ؛هلوسرو هللا بحي .ىقت نمؤم لك

 لوق ىلع متي ال جاجتحالا اذه نكل .جراوخلاك .هنوقسفي وأ هنورفكي وأ «هنولوتي ال نيذلا
 جراوخلا نإف ءمهتدر لبق تناك ةباحصلا لئاضف ىلع ةلادلا صوصنلا نولعجي نيذلا ةضفارلا

 حدملا اذه لثم قلطي ال هلوسرو ىلاعت هللا نإف «لطاب اذه نكلو .كلذ لثم يلع يف لوقت

 . اًرفاك تومي هنأ هللا ملعي نم ىلع

 ©”مهنع ذخأ نمو ةيمهجلل افالخ [هلل] ةبحملا ةفص تابثإ هيفو
 .ةوبنلا مالعأ نم ملع وهف «حتفلا لوصحب ةراشبلا يف حيرص (هيدي ىلع هللا حتفي) :هلوق

 مل اذإ مهلاتقو ماسالا ىلإ رييخ لها هتوعدو «ةيارلا ءاطعإ نم هّصخ امب هنع هللا يضر يلعل ةليضف هيفو :نويعلا ةرق يف ()

 .مالسالا ىلإ ةوعدلا ةيلعو رشم هبفو . اولبقي
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 9 ساه كر ر هو

 6 3 ىلع ذفنا :لاقف َةَياَّرلا ُهاطعَأَف ّعَجَو هب نكي ْمَل ْنَأَك ارب هَل اعَدَو ؛هيْيَع يف َقَصَبَق :هب ىت

 :فنصملا لاق «نوكودي»و (مهتليل) بصنب (مهتليل نوكودي سانلا تابف) :هلوق

 ولعو «هب مهمامتهاو ريخلا ىلع ةباحصلا صرح هيفو .هيلإ اهعفدي نميف :يأ .نوضوخي

 .ناميالاو ملعلا يف مهتبترم
 . اهتلص ردص فذحو اهتفاضال ءانبلا ىلع «يأ» عفرب وه (مهيأ) :هلوق

 بأ ةياور يفو (اهاطعي نأ نوجري مهلك ةي هللا لوسر ىلع اْوَدَغ اوحبصأ املف) :هلوق

 .«ذئموي الإ ةرامالا تببحأ ام» :لاق رمع نأ ملسم دنع ةريره

 اتابثإو اًرهاظو اًنطاب هناميإب يلعل لَك يبنلا ةداهش كلذ يف نإ :مالسالا خيش لاق

 وأ «ةداهشب نّيعمل ةئ يبنلا دهش اذإو هل نينمؤملا ةالاوم بوجوو هلوسرو ىلاعت هلل هتالاومل

 يبنلا ناك نإو «ءاعدلا كلذ لثمو ةداهشلا كلت لثم هل نوكي نأ سانلا نم ريثك بحأ ؛هل اعد

 نب هنلادبعوب ٠ نسق نب تبا جلاب ةداهشلاك انهو ريتك قلخل وعديو: ريق قلقا كلذب فق
 يف برض يذلل هلوسرو هللا ةبحمب ةداهشلاو ؛نيرخآل ةنجلاب دهش ناك نإو '”هالس
 اا

 .مهلاوحأ دقفتو ؛هتيعر نع مامالا لاؤس هيف (بلاط يبأ نب يلع نيأ :لاقف) :هلوق

 يبأ نب دعس نع ملسم حيحص يف امك ءدمرلا نم يأ (هينيع يكتشي وه ليقف) :هلوق

 :فنصملا طخب ةحيحص ةخسن يفو «ثيدحلا (دمرأ هب يتأف اّيلع اًيلع يل وعدا» :لاقف صاقو

 ىلإ عجار لعفلا يف رتتسم ريمض وهو «لعافلل ينبم «هيلإ لسرأف «هينيع يكتشي وه :ليقف»
 نب ةملس نب سايإ قيرط نم «ملسملو .هلعاف مسي مل امل اًينبم نوكي نأ لمتحيو هلك يبنلا
 . (دمرأ هدوقأ هب تئجف ٌىلع ىلإ ينلسرأف» :لاق هيبأ نع عوكألا

 . لفت يأ ءداصلا حتفب (قصبف) :هلوق

 مل نأك ةلماك ةيفاع ءلاحلا يف يفوع يأ «ةزمهلاو ءارلا حتفب وه (ًاربف هل اعدو) :هلوق

 . رصب فعض الو دمر نم عجو هب نكي

 يلا نص و مك اورد ال لوزن دنع انيزح هنيب يف سلج نيح ليوط ثيدح يف ةنجلا لهأ نم وه : :قكو يبا هل لاق (1)
e 

 :ترصلا عقر تبا تاكو ا ةا جلا ف لاو كلت غ نأ ن وم رك لولا اا

 ثيدح :ناميالا باتك يف ملسم هاورو (۱۳۷ ص ؟ج) دمحأ مامإلا ثيدحلا - يتوص عفرأ تنك يذلا انأ :لاقف

 . ال

 «مالس نب هللادبعل الإ ةنجلا لهأ نم هنإ ضرألا ىلع يشمي دحأل لوقي هيب يبنلا تعمس ام» :لاق صاقو يبأ نب دعس نع (۲)

 .هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاورو راصنألا بقانم يف يراخبلا هاور

 رمخلا برشي ناكو ةئ هللا لوسر كحضي ناكو ؛اًرامح بقليو هللادبع ىمسي لجر ناك» :لاق رمع نع يراخبلا ىور (۳)

 .ثيدحلا «هلوسرو هللا بحي هنإف هنعلت ال» : : ل لاقف .ةباحصلا ضعب هنعلف ؛دحلا هيلع ميقيف هب ىتؤيف

 ءاضيأ ةوبنلا مالعأ نم ملع هيفو مالسلا هيلع هل بيجتساف اعدف ثيدحلا يف امك وي يبنلا ةوعدب كلذو :نويعلا ةرق يف )٤(



 مخ ٠

 و
 ت 0

 هللا ىح ْنم مِهْيَلَع بجي امب ْمُهْرِبْخَأَ مالشالا لا مهعذا مل . مهتحاَسب لر ىت .كلشر

 «ةيارلا ىلإ يي يبنلا عفد ذنم تعدص الو تدمر امف» : يلع ثيدح نم يناربطلا دنعو

 . نيتداهشلا ىلع ليلد هيفو

 اهعنمو ؛؟ E مل خل اهلوصحل ردقلاب ناميالا هبف :هفاضملا لاق (ةيارلا هاطعأف) : هلوق

 . لكوتلا ىفاني ال ةبحتسملا وأ ةبجاولا وأ ةحابملا بابسألا لعف نأ :هيفو

 نوكسو ءارلا رسكب -_ «كلسر»و « ضما يأ ؟ ءاقلا مضب (كلسر ىلع دفنا :لاقف) :هلوق

 .اهلوح ام وهو مهضرأ ءانف : (مهتحاسلاو «ةلجع ريغ نم كقفر ىلع يأ - نيسلا

 .اهيلإ ةجاح ال ىتلا تاوصألاو ‹شيطلاو ةلجعلا كرتو لاتقلا دنع بدألا : هيفو

 :هلوق هيلإ ريشي امك ؛ةميزع ضاقتنا الو فعض ريغ نم قفرلاب هلاّمع مامالا رمأ :هيفو

 ؛هللا لوس دمحم: آو فأ الإ هلإ ال نأ ةداهش تعم وه يذلا يأ "' ؟مةلسالا ىلإ مهد مل
 هتضتقا امو .هلوسرو هذبع ا ناو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :مالسالا لف تكف نإو

 قباط 6 . هلع هلوسرلو هل ةعاطلا صاالخإو ؛هدحو هلل ةدابعلا صالخإ نم ناتداهشلا

 اَنَمْيَب ماوس رةملڪ لإ ولات بتكلا هاتي لق :هلوسرو هيبنل ىلاعت لاق امك ةمجرتلا ثيدحلا ر رص رور يس ر ر
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 ا عا و ب اودا

 ةيدوبعلاو هل عوضخلا وهو «هلل مالستسالا وه مالسالاو :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 .ةغللا لهأ لاق اذك .هل

 هل مالستسالا :وه هلسر هب ثعبو هللا هاضترا ىذلا مالسإلا نيدو :ىلاعت هللا همحر لاقو

 دبعو هدبع نمف .هاوس ام نود هدحو هتدابعب هدحو هل عوضخلاو - ىلقلا يف ةلضاف = عدو

 نم وه :لصألا يفو ؛اًملسم نكي مل هتدابع نع ربكتسا نمو .اًملسم نكي مل رخآ اهلإ هعم

 «هتفرعمو هرارقإو بلقلا قيدصت :هلصأف «ناميإلا امأو .ءحراوجلاو بلقلا لمع «لمعلا باب

 نا .بلقلا لمع نّمضتملا بلقلا لوق باب نم وهف
 عيمج ةوعد وهو «ةدابعلا يف كرشلا يفنو ديحوتلا وه :مالسالا لصأ نأ نيبتف

 لا ىلع هب مهرمأ اميف ةعاطلاب هل دايقنالاو ءديحوتلاب ىلاعت هلل مالستسالا وهو «نيلسرملا

 .[* :حون] «نوُعيطَأَو هومن هلا دبع نأ :هلسرأ لوسر لوأ حون نع ىلاعت لاق امك ؛هلسر

 .هاوس بر الو هريغ هلإ ال «عنملاو ءاطعلاو ؛عفتلاو رضلا كلمي يذلا وهو هدحو هللا نمو هللاب هلك كلذو
 مالسإلا ىلإ قلخلا ةياده مهداهجب مهدصق نوكي نأ مالسإلا لهأل يغبني اذكهو «ةمجرتلا دهاش وه اذه :نويعلا ةرق يف )١(

 . مهتينو مهدارمو مهدمتعم وه اذه نوكي ن رمألا ةالول يعبنيو « هيف لوخدلاو



 ١م

 ؛ًءادتبا مهلاتق زاج ةوعدلا مهتغلب دق اوناك نإ نكل ءلاتقلا لبق ةوعدلا ةيعورشم :هيفو

 تبجو ةوعدلا مهغلبت مل اوناك نإو ''"نوُراغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ يب يبنلا نأل
 .مهتنوعد

 كوباجأ اذإ مالسإلا يف :يأ "هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو» :هلوق
 ثيدح يف امك «ةاكزلاو ةالصلاك :اهلعف نم مهل دب ال يتلا هقوقح نم بجي امب مهربخأف هيلإ

 رمع لاق املو ""اهقحب الإ ءمهلاومأو مهءامد ينم اوعنم دقف كلذ اولعف اذإف» :ةريره يبأ
 ع
 لتاقأ نأ ترمأ ال هللا لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك» :ةاكزلا يعنام هلاتق يف ركب يبأل 0

 لاق ؟اهقحب لإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف ءهللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا

 لاقو . تس ةنس كلذو :قاحسإ نبا لاق . عيسيرملا يهو .ةعازخ نم قلطصملا ىنب ةوزغ :يراخبلا لاقو . لفاغلا :راغلا )١(

 «نوراغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ ةي ا يبنلا نآ» : يرهزلا نع قارة ثامنا لاقو . عبرأ ةنس :ةبقع نب ىسوم

 ريهش نطب قلطصملا ونبو «ثراحلا تنب ةيريوج ذئموي باصأو . مهيرارذ ىبسو مهتلتاقم لتقف .ءاملا ىلع ىقست مهماعنأو

 .هلاتقل دعتسيو سانلا عمجي ةيريوج ابأ مهديس رارض نب ثراحلا نأ هغلب هيب يبنلا نأ :مهوزغ ببسو .ةعازخ نم

 .رارض نب ثراحلا ملسأو مهرثكأ مهنم رسأو «نولفاغ مهو كي هلل لوسر مهأجافف

 ةرعاشألل ان اخ ا مسامع الا: ق] ىلع لاني اذهو ؛هللا الإ هلإ ال :قوقح نم هعرشو هب رمأ امم هيف :نويعلا ةرق يف ()

 ام نيدلا نأل - ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام اوكرتو ءقيدصتلا درجم وه ناميالا نأ اومعزو «لوقلا هنإ : : مهلوق يف ةئجرملاو

 . اًكرت هتع ىهن امو العف هب هللا رمأ

 يضر يلع نينمؤملا ريمأو . مهلضف ىلع اهتلالدل ءايلوألا تاماركب كرشلا ىلع نيلدتسملا نيكرشملا ىلع درلا هيفو

 هيف دقتعا وأ هيف الغ نم اهيف فذقو رانلاب ن تا داخو دقو «هريغل عقي مل ام تاماركلا نم هل عقو هنع هللا

 نع اًدعب هنع هللا يضر ةباحصلا دشأ نم راصف مهريغو تيبلا لهأ عم نوكرشملا ءالؤه هدقتعي ناك ام ضعب
 كلذكو' . يراخبلا يف ةصقلاو .هتعيشو يدوهيلا أبس نب هللادبع لثم رانلاب ا ىتح كرشأ نم ىلع ةدشو «كرشلا
 لضفأ ءالؤهو ؛هعئارذو كرشلا نع ةباحصلا دعبأ نم راص e ام عم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 هنع هللا يضر رمعل ىرج امك «ديدنتلاو كرشلا لهأ ىلع ةدشو ؛ديحوتلا ىف ةوق الإ كلذ مهداز امف تاماركلا لهأ

 تداز امنإ تازجعملا نأ امك «نازمرهلا لام تيب يف ةباحصلا هدجو امل 6 ربق ةيمعتو سابعلاب ءاقستسالا يف

 لاوحألا نم عقي دق نكلو .مهداهجو مهيلع راكنالاو كرشلا لهأ ىلع ةدشو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا يف ةوق لسرلا
 كلذ نأ نونظيو ؛كرشلاب اوسبلت نيذلا لاهجلا ىلع سبتلي دق ام هبر ركذ هاسنأف ناطيشلا هيلع ذوحتسا نمل ةيناطيشلا

 كيمتساَف# :ِةكَي دمحم هيبتل ىلاعت لاق دقو «لطابلا نم قحلا فرعي نمل هئاوغإو ؛ناطيشلا ركم نم يهو «تامارك

 نآرقلا نم قحلا بلطي نأ دحأ لك ىلع بجي كلذكف ٤١[. :فرخزلا] يقسم رم لع كنإ َكِلِإ ىيأ یاب

 .مهلبق نم ةمآلا هذه يف رتغا نم هب رتغأ امك نيطايشلا هتفرخز ام ىلإ تفتلي الو ميقتسملا طارصلا هنإف هربدتب
 كلذو ؛مارحلاو لالحلا نيب هللا اهدح يتلا دودحلا يدعت نع يهنلاو يعرشلا هجولا ىلع ضئارفلا ءادأ نم :هيفو

 وه يذلا مالسالاب ذخأ اذإف ءهللا هعرش ام نيدلاو .هللا همرح ام مارحلاو ءهللا هلحأ ام لالحلاف .ناميالا نم

 امب ماق دقف ءهيلع دهاجو كلذب رمأو ىلاعت هللا همرح ام مرحو ىلاعت هللا هلحأ ام لحأو .صالخالاو ديحوتلا

 .قيفوتلا هللابو . بجو

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور ()



AY 

 نوضوخي يأ «نوكوُدَي» ."معّنلا ٍرْمُح ْنِم كل ٌرْيَخ اًدجاو الُجَر كب هللا َيِدْهَي ْنَأل هللاوق

 . ةي هللا لوسر عبتا نم قيرط هللا ىلإ ةوعدلا نأ لوألا

 لا رعد نيف لا لا اغ لل اك نا اغا لغ هل |

 نفت ارفلا م يلا ذأ الا

 . ةبسملا نع ىلاعت هللا هيزنت هنأ :ديحوتلا نس لئالد نم : ةعبارلا

 .هلل ةّبسم هتوك كرشلا حبق نِم نأ اا

 ولو «مهنم ريصي الل نيكرشملا نع ملسملا ٌداعبإ :اهمهأ نم يهو ا

 .نجاو لوا كيضوتلا نوک : ةعباسلا

 .ةالصلا ىّتح «ءيش لك لبق هب أدبي نأ : ةنماثلا

 هللا ذل هل هل نأ ا عم هنا اونو نا ف نأ سالا

 الو اهفرعي وأ ءاهفرعي ال وهو باتكلا لهأ نم نوكي دق ناسنإلا نأ :ةوقاعلا

 .اهب لمعي

 الع هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اوناك اًقانع ينوعنم ول هللاو «لاملا ىح ةاكزلا نإف :ركب تا
 “ ءاهعنم ىلع مهتلتاقل

 امك ؛نولعفي نودشارلا هؤافلخو ايب يبنلا ناك امك ؛هللا ىلإ ًةاعدلا مامالا ت قيقا

 لسرأ ام هللاو ينإ الأ» :هتبطخ يف لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع دنسملا يف

 مكنيد مكوملعيل مكيلإ مهلسرأ نكلو ؛مكلاومأ اوذخأيل الو .مكراشبأ اوبرضيل مكيلإ يلاّمَع
 . (مكننسو

 ةيردصم «نأ» .«معنلا رمح نم كل ريخ اًدحاو الجر كب هللا يدهي نأل هللاوف» :هلوق

 ىلع عفر ءردصم ليوأت يف اهدعب لعفلاو ْنأو .مسقلا مال اهنأل ةحوتفم اهلبق ماللاو

 0 (معنلا)و نوح عمج - ميملا نوكسو ةلمهملا مضب - (رمح»و (ريخ» :ربخلاو .ءادتبالا

 . برعلا لاومأ ُسْفنأ يهو ءرمحلا لبالا نم كل ريخ :يأ - ةلمهملا نيعلاو نونلا حتفب

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور )١(



 : ةرشع ةيداحلا

 : ةرشع ةيناثلا

 :ةرشع ةثلاثلا

 :ةرشع ةعبارلا

 :ةرشع ةسماخلا

 :ةرشع ةسداسلا

 :ةرشع ةعباسلا

 :ةرشع ةنماثلا

 :ةرشع ةعساتلا

 :نورشعلا

 :نورشعلاو ةيداحلا

 :نورشعلاو ةيناثلا

 :نورشعلاو ةئلاثلا

 ::نوريشعلاو ةعيارلا

 :نورشعلاو ةسماخلا

 :نورشعلاو ةسداسلا

 :نورشعلاو ةعباسلا

 :نورشعلاو ةنماثلا

 :نورشعلاو ةعساتلا

 :نوثالثلا

AY 

 . جيردتلاب ميلعتلا ىلع هيبنتلا
 .مهألاف مهألاب ةءادبلا

 .ةأكزلا فرصم

 . ملعتملا نع ةهبشلا هلاعلا ٌفشك

 .لاومألا مئارك نع يهّلا

 .مولظملا ةوعد ءاقتا

 .بّجحُت ال اهنأب رابخإلا
 خم ءايلوألا تاداسو ةيلسوملا كيس لغ ىئرج اه نيعوتلا ةلذأ قم

 .ءابولاو عوجلاو ةقشملا
 .ةوبنلا مالعأ نم مّلع «خلإ َةَياَّرلا نيِطْعَأل» : هلوق

 . اًضيأ اهمالعأ نم ملع هّئْيَع يف هله
 . هنع هللا يضر ىلع ةليضف

 . حّتفلا ةراشب نع مهلغشو ةليللا كلت مهكّوَد يف ةباحصلا لضف

 .ىعس نمع اهعْنَمو ّعْسَي مل نمل اهلوصحل رَدَقلاب ناميإلا
 .«كلشر ىلع» :هلوق يف بدألا

 .لاتقلا لبق مالسالا ىلإ ةوعدلا

 . اولتوقو كلذ لبق اوعُد نمل عورشم هنأ
 .(بجي امب مهربخأ» :هلوقل ةمكحلاب ةوعدلا

 .مالسالا يف هللا قحب ةفرعملا

 .دحاو ٌلجر هيدي ىلع ىدتها نم ٌباوُث
 . ايْئفلا ىلع ٌفِلَحْلا

 ةرذف الإو .ماهفالا ىلإ بيرقتلل وه امنإ ؟ ايندلا ناونفأب ةا ا روما هيبشنو :يوونلا لاق

PB TETاهفف ايلات او : 
 مل ولو ايتفلاو ربخلا ىلع فلخلا زاوجو .دحاو لجر هيدي ىلع ىدتها نم ةليضف : : هيفو

 وه



At 

E aهللا الإ هلإ ال نأ دک  

 (هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ا مي با

 .7لولدجلا ىلع لاذلا هفطخ نف اه تلف

 هتنمضت امو «هللا الإ هلإ ال» :ىنعم نيبي ام تايآلا نم باتكلا لوأ يف مدقت دق :ليق نإف

 .اهقحاالو اهقباسو 177 :ءارسالا] # هاي ل اودع أ ر یصقو # : ىلاعت هلوقك ديح وتلا نم

 ؟ةمجرتلا هذه ةدئاف امف «اهدعب تفاؤنألا یف هرکد ام كلذكو

 ةملك ىنعمل اهصوصخب نايب ديزم اهيف بابلا اذه يف تاروكذملا تايآلا هذه :ليق

 ءايبنألا نم قلعت نم ىلع ةجحلا :اهيفو ءةدابعلا ديحوت نم :هيلع تلد امو صالخاإلا

 : ىلوألا ةيالاك «تايآلا هذه ضعب لوزن ببس وه كلذ نأل .مهلأسيو مهوعدي نيحلاصلاو

 دبعي نميف تلزن :اهنأ «ىلع نيرسفملا رثكأ [01 :ءارسإلا] وند نم رْشْمَعُي نَا وعدا لق

 ديدهتلا نم ةيآلا يف امك «يهنلا دشأ كلذ نع هللا ىهن دقو .ةكئالملاو ٌريزعلاو .همأو حيسملا

 يفانيو ءديحوتلا يفاني «هللاب كرش هللا نود نم مهءاعد نأ ىلع لدي اذهو .كلذ ىلع ديعولاو

 اذه تفن صالخالا ةملكو .هدحو هللا الإ ىعدي الأ ديحوتلا نإف .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 افلا خم ءاعدلا»و .هل ةدابعو هيلأت هللا ريغ ةوعد نال «كرشلا

 ا ناكم نم هليوحت الو ررض فشك هيعادل كلمي دل وعدملا نأ :ةيآلا هذه يفو

 لك ةوعد نالطب ررهي اذهو ا وأ ا وعدملا ناک ولو . ةفض لا ةفص نم الو .ناكم

 عم كرشأ هنأل ءاهيلإ ناك ام جوحأ هيعاد نوخت هتوعد نأل .ناك نم اًنئاك هللا نود نم وعدم

 ( . هللا الإ هلإ ال ىنعمو «ديحوتلا ررقت ةيألا هذهو .هرضي الو هعفني ال نم هللا

 ليبس اذه نأ نيبي "””4ةليِسوْلا ُمِهْيَر لإ توفي توعد لأ َكبليَأ» :ىلاعت هلوقو

 ةدايز نم اهيف امل «ثيدحلاو تايآلا نم هقاس امب نيبتي كلذو «ةميظعلا ةملكلا هذه ىنعم وه ديحوتلا نأل :نويعلا ةرق يف )١(

 .داحلالاو لهجلا لهأ نم «هللا الإ هلإ ال» :ىنعم ىف طلغ نم ىلع ةجحلا ةماقإو «كلذ نم لكشأ ام فشكو نايبلا

 ۰ . الع ىبنلا نع هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع يذمرتلا هاور (؟)

 ءايبنآلاو ةكئالملا نم ءهليوحت الو رضلا فشك كلمي ال نمم كرشلا لهأ وعدي نيذلا كئلوأ :يأ :نويعلا ةرق يف (۳)

 بروف # : هلوقب مهفصوو هللا نود نم مهاعد نم فالخب وهو ديحوتلا مهنيد ءالؤهف ءريزعلاو همأو حيسملاك :نيحلاصلاو

 برقلا مظعأو .هنع مهاهن ام كرتو ءرمأ اميف هتعاطو هل صالخالاب هللا نم برقلا نوبلطيف # برأ ها ةليسيولا م مهتم لا

 هاضرو هوفع يأ هللا ىلإ مهبرقي يذلا اذهو SNS SS MS سب يدل دخولا

 كلذ نأل هديحوت وه كلذو «هريغ نوفاخي الو هاوس اًدحأ نوجري الف 4ٌهَباَذَع اخو ممر َنوْجْربو# : هلوقب كلذ فصوو

 ءرمألا سكع دق - هذه ةلاحلاو - مهل يعادلاو ءهباقع نم برهلاو هللا ةمحر يف عمطلا مهل بجويو ‹كرشلا نم مهعنمي
 70 را ا ر روی رص ر

 ٍةمايقلا مويوإ# :هلوق ىنعم هيفف . هللا نود نم هنوعدي اوناك نمل مهئاعد يف هللاب كرشلا نم نوركني اوناك ام مهنم بلطو
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 نوجرو برقأ مهما ةليسولا مهر نإ تنوعت رعت نبذلا كيلو »م : یلاعت هللا لوقو

 ٠ ١ ري حس ر م ر و ر ر ر قار ورس

 . ¥o] :ءارسالا] # ارو زی ن كير ٌباذع نإ ا واخیو هنمحر

 ةبض ري امب لمعلاو هتعاطب هيلإ اوبرقت : ةداتق نم مهعبت نمو نيلسرملاو اا

 1 ا
 : و ر مڑ عا م م رس د ل چرس ر ا

 نبا دامعلا لاق “بت ةليسولا مهب توغ توعد َنِذْلا َكيِلْوأأ# :ديز نبا أرقو

 نم ىلع درلا :هيف .[5 :فاقحألا] «َنفَك ميندي اواو ادعا مل أنك شالا ريح ادو هلوقو ۴ : رطاف] ېک ڪش هتك
 ءايبنألا ن E ىلاعت هللا نأ :ةيآلا هذهب ا وحن انإ نکلا ك شن ا غوا

 ال ىلا ريعألا كرا نم وه رض عفد وأ عفن بلجل «نيبئاغلاو تاومألا ءاعد نأو «مهنود نمو ةكئالملاو نيحلاصلاو

 . صالخالا ةملك هيلع تلد ام يفاني كلذ نأو .هللا هرفغي

 حيسملاو ةكئالملا دبعي نميف تلزن اهنإف «ديدنتلاو كرشلا نم هيفاني امو .ديحوتلا كل نيبتي ةميظعلا ةيآلا هذه ربدتف

 نيب مث او الو ثلا فنك تول لف ر نت رع نا ارو كرب نويخملا تن نیلا از
 ةلمشولا مقرر لإ وق توعد يدل کوا ٠ :لاقف هنيد يف هنوعدي اوناك نم اوفلاخ دق نيكرشملا ءالؤه نأ :ىلاعت

 هللا ىلإ لئاسولا مظعأو .هريغ ىلإ ال ةليسولا مهبر ىلإ نوختبي ينعي ءرصحلا ديفي هنأل لومعملا مدقو «ُيَرَقأ ْمُهأ

 ءهتافصو هئامسأب لسوتلا :هيلإ لسوتلا نمو .هلجأل قلخلا قلخو ؛هلسرو ءءايبنأ هللا هب ثعب يذلا ديحوتلا 0

 يف اهب لسوتلا نم ةروثأملا راكذألا يف درو امكو 18١[ :ءارسالا] اّ ُهوُعَدَد ىلا امالا رتبو :ىلاعت لاق امك
 اذ اي «ضرألاو تاومسلا عيدب نانملا تنأ الإ هلإ ال ءدمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا» :ِلكَك هلوقك تاوعدلا

 اًوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا دحألا هللا تنأ كنأب كلأسأ ينإ مهللا» :هلوقو ««ماركالاو لالجلا

 امب ال ءهاضريو هبحي امب وه هللا ىلإ لسوتلاف .كرش اهبشي مل يتلا ةصاخلا ةحلاصلا لامعألا نم كلذ ريغو «دحأ

 «َيكرتملا نم أنآ امو هلأ َنَحَبْسَوا» :هلوقو نكس اَمَع أ َنَحْبْسا» :هلوقب هنع هسفن هزن يذلا كرشلا نم هابأيو ههركي

 اَمَع عنو متحمس ِْضْرَأْلا يف الد ٍتْومَسلا يف مكعب ال اَمي هلأ تونا لق :ءاعفشلا ذختا نم ىلع راكنالا يف هلوقو
 ام ةدابع نع مهاهنيو ؛هل ةدابعلا صالخإب هدابع رمأي ريثك نآرقلا يف تايآلا هذه لاثمأو ١8[ سنوي] 4 تركرش

 عقوأف .كرشلا نع يهنلاو ديحوتلا نم هب مهوؤاج اميف لسرلل ةبذكملا ممألا ىلع ىرج دق امك هتبوقع مظعيو «هاوس

 اوكسمتو ديحوتلا نم هب مهورمأ اميف لسرلا اوصع مهنإف ءمهوحنو دومثو داعو حون موقك عقوأ ام مهب ىلاعت هللا
 [۲۷ :دوه] يآ یاب زرا مه تلا الإ کیا تیر او اتن رہ الإ كلر ام :حونل اولاقو كرشلاب
 اولاقو .تايآلا [57 :دوه] تيمم كل ن اَمَو تللو نع اَنيَهلاَ راک نح اَمَو ویب اج #٥ :دوهل اولاقو
 نأ كرات را :بيعشلا ارلاقو ا۴ درعا 6 ا ا ا ا اذه لی ماف ےک و :حلاصل

 ا .[۸۷ :دوه] #آَبْواَباَ دیشي ام كر

 لك ىلع ةجحلا هب ماقأ ىلاعت هللا نإف .مهاضع نمب عقوأ امو لسرلا هيلإ تعد امم هباتك يف ىلاعت هللا صق ام ريدتف
 نجلا نم اًسان نودبعي سنألا نه سان ناك١ :لاق دوعسم نبا نع ةيآلا ىنعم يف درو ام امأو .ةمايقلا موي ىلإ كرشم

 نم اّيلو هللا عم اعد نم لك ىلع ةجح ةيآلا هذه نأل مدقت ام فلاخي ال هنإف .«مهنيدب ءالؤه كسمتو نجلا ملسأف

 ةيآلا نإف قح اهلك لاوقألا هذهو :ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك «نيرخآلاو نيلوألا

 .رشبلا نم وأ نجلاو ةكئالملا نم ناك ءاوس هلل اًدباع هدوبعم ناك نم معت

 نأب الالقتسا امإو «مهجئاوح يضقيل هللا ىلإ اًلسوت امإ مهب نوثيغتسيو نوكرشملا مهوعدي نيذلا نيحلاصلا عيمج نأ ينعي (1)
 اهل هللا نوعدي مهسفنأب نولغتشم نوحلاصلا كئلوأ . فرصتلاو نيوكتلا مهبهو هللا نأب «نيدقتعم ةجاحلا ءاضق مهنم اوبلطي

 فيكف ءرض عفد الو اًعفن مهسفنأل اوكلمي مل اذإو «هتمحر نيجار هباذع نيفئاخ «نيدلا هل نيصلخم هتدابعب هيلإ نولسوتيو
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 سس ورد
 ینرطَق یر لإ 0 نودبعت ا 9 ةو و لاق ذوو : ىلاغت هللا لوق

 .[؟11-18 :فرخزلا] مج ْمُهَّلَعل هيف ىف يق دا هك 0 يتم مَنِ

 .ريسفتلا ةمئأ نم ةدع نع هركذو «نيرسفملا نيب هيف فالخ ال اذهو :ريثك

 «بحلا :ثالثلا تاماقملا ركذ ةيآلا هذه يف :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 ةقيقح وه اذهو .فوخلاو ءاجرلاو «ةحلاصلا لامعألاب هيلإ لسوتلاو «هيلإ برقتلا ءاغتبا
 يبنلل لاق هنأ هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع دنسملا يف امك مالسالا نيد ةقيقحو ديحوتلا

 كثعب يذلابف .كيتآ ال نأ :هذه يعباصأ ددع تفلح ام دعب الإ كتيتأ ام هللا لوسراي هللاو ةي

 هجوت .نآو: تلف ملسُت نأ :لاق ؟مالسإلا امو :لاق ءمالسإلا» :لاق ؟هب كثعب ام «قحلاب

 نب دمحم جرخأو .«ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو «ةبوتكملا تاولصلا يلصت نأو ؛هللا ىلإ كهجو
 مالسالل نإ» ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نادعَم نب دلاخ ثيدح نم يزورملا رصن

 يتؤتو ةالصلا ميقتو اًئيش هب كرشت الو هللا دبعت نأ كلذ نم ء'''قيرطلا رانمك اًرانمو ىَّوُص
 نَمَو# :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ؛ناضمر موصتو ةاكزلا
 .[؟؟ :نامقل] 4مل بقع هلأ إو تولا ورا َكَسنَتْنَ دق يح وهو هلل لإ هجو مل

 مَنِ ِنَرطَم ىلا الإ © وثبت ام ب ىنِإ ءدِمْرَمَو یال مهل َلاَك ذو :ىلاعت هلوقو
 .«هللا الإ هلإ الد يأ 1 2 ى ةا همك الو 8 دس

 هيلع تلد يذلا اهانعمب ةميظعلا ةملكلا هذه نع مالسلا هيلع ليلخلا ربع فيك ربدتف

 a يف ةدوجوملا تادوبعملا نم هللا نود نم دبعي ام لك نم ةءاربلا نم "هل تعضؤو

 ثوْعَيو َعاَوُسو دو :نيحلاصلا روص ىلع حون موق اهرّوص يتلا مانصألاو لكايهلاو بكاوكلاك

 عيمج نم نثتسي ملو . اهتايعاب نوكريكملا اھت ناك يتلا دادنألاو ناثوأآلا نم اهريغو غرشلو

 ةملك هيلع تلد يذلا وه اذهف ؛هل كيرش ال هدحو هللا وهو «هرطف يذلا لإ تادوبعملا

 ففوق كرولا ك4 لاو رىدلا ا کاب تلد :ىلاعت لاق امك «ةقباطم صالخالا

 يهو «ةلطاب يهف هريغو ءاعد نم :هللا ريغ اهب دصقي ةدابع لكف [١5؟ :جحلا] «ُلِطَتَبلا وه
 الاف هلآ نود نم © کرس ميش ام ے بأ مه َلِبق م :ىلاعت لاق «هللا هرفغي ال يذلا كرشلا 2

 نأ دارأ - ةوقك - ةوص اهتدحاو «قيرطلا ىلع اهب لدتسي ةلوهجملا ةزافملا يف ةراجحلا نم ةبوصنملا مالعألا ىوصلا )١(

 .اهب ىدتهي اًمالعأو قئارط مالسالل

 ةدابعلا رصقف «(نَرَطَم ىلا الإ : هلوقب هتتبثأ امع ربعو #«َنوُدُبَنَت اَنْ مآرب ىَّنِإ# :هلوق اهب يفنملا نع ربعف :نويعلا ةرق يف (۲)
 يف ريثك نبا دامعلا لاق !همظعأ امو ةملكلا هذهل ريسفتلا نسحأ امف . كلذ اا ام لك نع اع وو وللا لع

 RS هللا ةدابع يهو «ةملكلا هذه يأ #.ٍيمَع ىف ًةفاب دمك اَهَلَمَجَو#» :ىلاعت هلوق

 . اهيلإ يأ ومجرب م امو مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ نم هللا هاده نم اهيف هب يدتقي هتيرذ يف اهلعج ؛هللا الإ هلإ ال يهو

 ال «هللا الإ هلإ ال» : ينعي # ءوِبَمَع ىف هاب هم اَهَلَعَجَو# : هلوق يف مهريغو يدسلاو ةداتقو كاحضلاو دهاجمو ةمركع لاق

 . اهلوقي نم هتيرذ يف لازي
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 ١ :ةبوتلا] ةيآلا هلآ بود نم ابابرأ ْمُهَككبْهَرَو مُهَرابَح أ وذا :هلاوقو

 04 0 ا ر يوم و ب ر 2 1

Eرفاغ] #نيرفكلا هللا لي كلذك اس لق نم أوعدت نكت ول لب : .[Vé VT 

 . رم رب َحيَِمْلأَو هللا نود نم اتوا ٌمُهَئشَرَو 3 راسخ اردا ىلاعت هلوقو

 :لاقف يئاطلا متاح نب ید ىلع ةيآلا هذه الت ا يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا يفو

 لحأ ام لومرحيو ؛ هنولحتف هللا E لاا : لاق « مهدبعن اسل ؛ هللإ لوسراي»

 ا" ”(مهتدابع كلتف :ِةِْلَي يبنلا لاق «ىلب :لاق ؟هنومرحتف هللا

 يف عقاولا وه امك ءاًبابرأ مهوذختا اهبو هللا ريغل ةدابع ةيصعملا ىف مهتعاط تراصف

 .هللا الإ هلإ ال ةداهش لولدم وه يذلا ديحوتلل ىفانملا ربكألا كرشلا نم اذهو «ةمألا هذه

 ام اوتبثأف «ةملكلا هذه لولدمل هتافانمل هلك اذه تفن صالخالا ةملك نأ ةيآلا هذهب نيبتف

 .ديحوتلا نم .هتتبثأ ام اوكرتو كرشلا نم هتفن

 ?LITO ةرقبلا] ‰4 حک ٢ وب 2 انادنأ , نود نم م م ساتل حرمو# : ىلاعت هلوقو

 هتاجاح ءاضق هنم هلمؤي 1 هوجريو هيلإ بغريو هللا نود نم هوعدي هلل ادي لختا نم لكف

 مهوبحيو مهومظعي نأ دب الف - مانصألاو تيغاوطلاو روبقلا داّبُع لاحك - هتابرك جيرمتو
 (هللا الإ هلإ ال)» :نولوقيو ا هللا نوبحي اوناك نإو هللا عم مهوبحأ مهنإف ؛كلذل

 لاق اذهلو . مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبنو لاجرلا اوحصنتسا :ىدسلا لاق .دابعلا مه : :نابهرلاو «ءاملعلا مه :رابحألا )١(

 مول داع كلذ را ر ا ةه خل 9 اديك رس : ةيآلا يف ىلاعت
 نم هر ار ل وا م ملا سو ل

 مكرمأَبأ بابر ييو ةكهكْلا أوُدِحّنَت نأ مكرمأي لَو : ىلاعت لاقو . ةيبوبرلا تاقحتسم نم ةدابعلا نأ امك ةيبوبرلا صئاصخ
 8١[. :نارمع لآ] «نوُمِيْسُم منا ذإ دعب ٍرفُكلأب

 نودا ساتل َتْلَق ّت َتنَأَ ميم نأ یی هلآ لاق ذلو : ىلاعت لاقو هللا ن ees :نويعلا ةرق ىف (۲)

 ا ا یش قبام ل ا ف كك نإ O E اك ل1 نال ل نر ملا قا
eتنبأ تك یو ادق نإ تاب اديب تع کو و ا ا دب  

 هل نيبتو ««هللا الإ هلإ ال» ىنعم هل نيبت تايآلا هذه ربدت نمف [۱۱۷ 0.117 :ةدئاملا] 4ٌديِبَس وْىَس يک لڪ تاد مَع بيرل
 دعب لهجلاب ىولبلا تمع دقو «ةمألا هذه يرخأتم نم اهلبق امو نورقلا هذه يف ملعلا ىعدي نم ا دولا

 رمألا عستاف ؛دهاشملا مهل تينبو ءدجاسملا اهيلع تينبو مهريغو تيبلا لهأ روبق يف ولغلا عقو امل ةثالثلا نورقلا
 عقو يتلا رومألا هذهبف .ةدابعلاب مهميظعتو تاومألا يف ولغلا ثدح امل ديحوتلل يفانملا كرشلا يف ةنتفلا تمظعو

 هيلع مرهو ء«ريغصلا اذه ىلع أشن .ةعدب ةننسلاو ةنس ةعدبلاو ءاقورعم ركنملاو اًركنم فورعملا داعو ءرثكألا اهيف

 يفو «سانلا دسف اذإ نوحلصي نيذلا ءابرغلل ىبوطف .أدب امك اًبيرغ دوعيسو اًبيرغ مالسالا أدب» :ِِلكك لاق دقو «ريبكلا

 ن الاتيان رب اور

 .الوطم ريرج نباو هنسحو يذمرتلاو دمحأ مامالا هاور (۳)

 ا ا نمو «هتافصو هئامسأب ؛ هللاب ةفرعم نع الإ نوكي ال هللا بح نآل ةقيقح هللا اوبحأ ام عقاولا يف مه )٤(

 سنج نم اًّبح مهنوبحي : ملعأ هللاو اهانعم نكلو .هلل مهبحك يأ «هللا بحك» ىنعم سيلو ادن هنود وه دش نأ وكي ذل

 ءاعدلا هنع أشني يذلا بحلا وه اذهف ٠ «ميظعتلاو لذلا ةياغ يف بحلا ةياغ :ةدابعلا بح وهو هلل الإ نوكي ال يذلا بحلا

 هنودرجي نوكرشملاو .هلل اًبح دشأ مهو هدحو هلل نونمؤملا هدرجي امم ءاهوحنو بوركلا جيرفت بلطو ةعارضلاو أجللاو
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 دادنألا مهذاختاف .هريغ ةدابعو هريغ ةبحمب ةبحملا يف هللاب اوكرشأ دقف .نوموصيو نولصيو

 لمع هنم لبقي ال كرشملا نأل «هنولمعي لمع لكو هنولوقي لوق لك لطبي هللا بحك مهنوبحي
 ةملكلا هذه هب تدّيق ديق لك اوكرت دقف «هللا الإ هلإ ال» :اولاق نإو ءالؤهو «هنم حصي الو

 اًكيرش هلل لعج اهانعمب هلهج نمو ءاهانعمب لهاج كرشملا نأل ءاهلولدمب ملعلا نم :ةميظعلا
 نكي ملو :صالخالا نم هيلع تلد امب ملعلل يفانملا لهجلا وه اذهو اهريغو ةبحملا يف
 كريو: + ضالخالا نم تنا اه ف لو كرل قم دتفت اع زيف ول هال ءاهلوق يف اًقداص

 .قحلا وهو هلبقي ملو ءهيف كش وأ هركنأل هيلع تلد امو اهانعم فرع ول هنأل ءاضيأ نيقيلا

 ل ا .ثيدحلا يف امك «هللا نود نم دبعي امب رفكي ملو

 مهنأل 4و اًح دس اَوْنماَء لوا :ىلاعت لاق امك ءهللا نود نم هايإ هتدابعو هل هتبحمو

 هلل اًعيمج مهلامعأ نوصلخيو بحأ نم نوبحيو «هايإ الإ اوبحي ملف بحلا هل اوصلخأ
 ةلالد «هلوبقو قحلا ةفرعمل ىلاعت هللا هقفو نمل نيبتي اذهبف .هللا نود نم دبع امب نورفكيو

 يذلا اهانعم وه يذلا هل ىلعو . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم ىلع ةميظعلا تايآلا هذه

 . ربدتف نيلسرملا عيمج هيلإ اعد

 .اًراقو هلل نوجري الو ؛ هللا عم مهنوكرشي وأ مهئايلوأل

 نم فرص نم لكف «نيرسفملا نم هريغو ريثك نبا دامعلا لاق امك ؛ءارظنلاو لاثمألا ؛دادنألا :نويعلا ةرق يف لاقو

 .هريغ هقحتسي ال اميف هللا عم كرشأ هنأل هلل ادن هذختا دقف ءهنم ةبهر وأ هيلإ ةبغر هللا ريغل اًئيش ةدابعلا

 بحلا ديحوتو «هل هتدابعب هللا عم :يأ هبوبحم ددعتي الأ بوبحملا ديحوتف :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 ؛هنيع ةرقو هميعنو دبعلا حالص ةياغ وهف اًقشع يمس نإو بحلا اذهف ءهل اهلذبي ىتح بح ةيقب هبلق يف ىقبي الأ
 بحي الف هللا ريغل هتبحم نوكت الأو ءامهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هلل نوكي نأب الإ ميعن الو حالص هبلقل سيلو
 امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميإلا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث حيحصلا ثيدحلا يف امك ؛هللا الإ

 هلوسر ةبحمو ؛رانلا يف ىقلي نأ هركي امك رفكلا ىلإ دوعي نأ هركي نأو «هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأو ءامهاوس

 ءاهل ةفعضم هللا ةبحمل ةصقنم يهف هللا ريغل تناك نإو «هتبحم نم ىهف هلل تناك نإ ءرملا ةبحمو «هتبحم نم يه

 وأ رانلا يف هئاقلال هتهارك ةلزنمب - رفكلا وهو - هبوبحم ىلإ ءايشألا ضغبأل هتهارك نوكي نأب ةبحملا هذه قدصيو

 هللاب ناميالا ةبحم مدق اذإف ءاّئيش هسفن ةبحم ىلع مدقي ال ناسنإلا نإف ءةبحملا مظعأ نم اذه نأ نيوز: الو: شا

 .هسفن نم هيلإ بحأ ناك ءرفكي الو رانلا يف ىقلي نأ راتخال رانلا يف هئاقلإو رفكلا نيب ريخ ول ثيحب هسفن ىلع

 هب تقلعت نمل ليثم ال امك ؛ةبحملا هذهل ريظن ال لب «مهيبوبحم ةبحم نم قاشعلا هدجي ام قوف يه ةبحملا هذهو
 ميظعتلاو عوضخلاو لذلا لامك يضتقتو ءدلولاو لاملاو سفنلا ىلع اهيف بوبحملا ميدقت يضتقت ةبحم يهو

 نم اذهلو «ناك نم قولخملا ناك ولو قولخم ةبحم يف هل ريظن ال اذهو ءائطابو اًرهاظ دايقنالاو ةعاطلاو لالجالاو

 نود نم ٌَدِجَّتَي نم سالا تريو# :ىلاعت لاق امك هللا هرفغي ال اًكرش ناك ةصاخلا ةبحملا يف هريغ نيبو هللا نيب كرشأ

 نم هلل اًبح دشأ اونمآ نيذلا نأ :ةيآلا ىنعم نأ حيحصلاو وَ اخ دا اوما دلو ها بسك موم دادن ہللا

 مهبوبحم لثامي ال امك ءالصأ قولخم ةبحم اهلثامي ال مهبرل نينمؤملا ةبحم نأ مدقت امك ؛ مهدادنأل 0 باحجصأ

 .ها .هتبحم يف نيع ةرق وهف هريغ ةبحم يف هوركم لكو «هتبحم يف ميعن وهف هريغ ةبحم يف ىذأ لكو .هريغ
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 ةيالا - «ُيَرقأ مما َةليِسَوْلا مهر كإ توغتني توعدي نبذل كيلوا ىلاعت هلوقو :لاق
 نم رّشْمَحَي نيل وعدا لق :ىلاعت هلوق وهو ءاهلبق ام ركذب ةيآلا هذه ىنعم نيبتي [07 :ءارسإلا] 3 وع رس ل 314 07

 ٠١[. :ءارسالا] دً الو ہکنع سلا فك تول الف ونود

 هللا ريغ اودبع نيذلا نيكرشملل دمحم اي «َنُم# :ىلاعت لوقي : هللا همحر ريثك نبا لاق

 فشك نوكلمي ال مهنإف ءمهيلإ اوبغرو ءدادنألاو مانصألا نم «ونوذ نْم رشْمَعَر نذل وعدا

 . مكريغ ىلإ هولوحي نأ الو :يأ #البوحت الو# ةيلكلاب :يأ ءمكنع رضلا
 .رمألاو قلخلا هل يذلا ءهل كيرش ال هدحو هللا وه كلذ ىلع ردقي يذلا نأ :ىنعملاو

 حيسملاو ةكئالملا دبعن :نولوقي كرشلا لهأ ناك» :ةيآلا يف سابع نبا نع يفوعلا لاق

 .«اًريزعو حيسملاو ةكئالملا : ينعي ءنوعدي نيذلا مهو ءاًريزعو

 اوناك نجلا نم سان» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع - ةيالا يف - يراخبلا ىورو

 نجلا ملسأف نجلا نم اًسان نودبعي سنالا نم سان ناك» :ةياور يفو لساف نودع

 .«(مهنيدب ءالؤه كسمتو

 .نيلوقلا الك ىلع كلذك وهو «مالسإالا يه ةليسولا نأ ىلع لدي اذه دوعسم نبا لوقو

 لاقو «ريزعو همأو ىسيع» :لاق ةيآلا يف سابع نبا نع حلاص يبأ نع يدسلا لاقو

 «رمقلاو سمشلاو ريزعو ىسيع مه» :ةيآلا هذه يف لوقي سابع نبا ناك :ميهاربإ نع ةريغم
 ( .(ةكئالملاو ريزعو ىسيع» :دهاجم لاقو

 عاد لكف ؛ءاجرلاو فوخلاب الإ ةدابعلا متت ال #ةكَباَذَع فاو ممر َنوُجَريَو» :هلوقو
ESيحال فر ال تناغم  Nنأ ةمزو اننا ةوكردت ا امان  SS 

 ( .نافصولا هيف عمتجي

 هذهو :- نيرسفملا لاوقأ ركذ امل ةيآلا هذه يف - ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 نم وأ ةكئالملا نم ناك ءاوس «هلل اًدباع هدوبعم ناك نم معَت ةيآلا نإف .قح اهلك لاوقألا

 امك «ليثمتلا عون ىلع ةيآلاب دارملا سنج نوركذي مهريسفت يف فلسلاو .رشبلا نم وأ نجلا
 ال هعون ىلإ ةراشإلاف .اذه :لوقيف .افيغر هيريف ؟زبخلا ىنعم ام :هلأس نمل نامجرتلا لوقي

 لكل باطخ ةيآلاف .ةيآلا لومش عم [عون نود] عون صيصخت كلذب مهدارم سيلو «هنيع ىلإ

 فاخيو هتمحر وجريو ةليسولا هللا ىلإ ىغتبي وعدملا كلذو ءاّوعدم هللا نود نم اعد نم

 اهريغ وأ ةثاغتسالا ظفلب ناك ءاوس ey ءايبنألا نم اًيئاغ وأ اًئيم اعد نم لكف .هباذع

 اذهب ةدحاو ةرم الو هلوسر بطاخي مل هللا نأ ظحالي نكلو . هللا باطخل اف اريك :تاطخلا اذه نورسفملا لمعتسي )١(

 .ملعأ هللاو ؛كلذك كلذ نوكي نأ يغبنيف «لوسرلا اهيأاي «ىبنلا اهيأاي» : هللا باطخ ناك لب «دمحم اي» :باطخلا



 0و

Aس  

 ِنَرطَم ىلا الإ © ودب امي ب ىنِإ ءوِمْوَمَو هيل مهرب لاق ذو :هلوقو

 .[55-58 :فرخزلا] 4 يوُعِجَرَ هلع ءهبَفَع 2 قب 4 ايليف 0

 ءمهئاعد نع ىلاعت هللا ىهن دقف ؛نجلاو ةكئالملا اعد نم لوانتت امك «ةيآلا هذه هتلوانت دقف

 هنولوحي الو ةيلكلاب هنوعفري الو .هليوحت الو نيعادلا نع رضلا فشك نوكلمي ال مهنأ نّيبو

 عاونأ معت ةركن ركذف البوس الوإ# :لاق اذهلو «هردق وأ هتفص رييغتك .عضوم ىلإ عضوم نم
 ال نم اعد دقف ةكئالملا اعد وأ «نيحلاصلاو ءايبنألا نم اًبئاغ وأ اًنيم اعد نم لكف .ليوحتلا

 .ها هليوحت الو هنع رضلا فشك كلمي الو هثيغي

 ةدابع كرشلا ؛اًئيش هللاب كرشأ ال انآ :لوقيو ءاًحلاص وعدي نم ىلع در ةيآلا هذه يفو

 .مانصألا

 (ةيآلا © نَرطَ یَا الإ 0 َنوُدْبَْت اَنِم ب ىنَنِإ ءدِموَقَو هيأ مِهْرْبِ لاق دإَو# :هلوقو) :لاق

 هدعب ثعب نم دلاوو ءءافنحلا مامإ هليلخو هلوسرو هدبع نع اًربخم ىلاعت لوقي :ريثك نبا لاق

 مهتدابع يف هموقو هيبأ نم ا هنإ :اهبهذمو اهبسن يف شيرف هيلإ بستنت يذلا ؛ءاسنألا نم

 دق دفا نك ا ىنرطف ىلا الإ © َنوُدُبََم اني ب یتا :لاقف ناثوألا

 نم هاوس ام علخو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع يهو ةملكلا هذه :يأ #«َيْعِجَرَ هلع

 ميهاربإ ةيرذ نم هللا هاده نم اهيف هب يدتقي هتيرذ يف اهلعج “هللا الإ هلإ ال» يهو ناثرألا

 يأ توجب ْمُهَلملَو# مالسلا هيلع
 يف هيب ةَمك اَهَلَمَجَو## :هلوق يف مهريغو يدسلاو ةداتقو كاحضلاو دهاجمو ةمركع لاق

 . اهلوقي نم هتيرذ يف لازي ال «هللا الإ هلإ ال» : ينعي : وعر أ ءِهيَقَع

 اوناك :لاق نرم ىلا الإ © َنوُدْبَتَت اّن 2 *آرب ىننإإ# :ةداتق نع ريرج نبا یورو

 نيدبع هاور . هبر نم اربي ملف [40 : فرخزلا] ما نوشي مهمل نت مهتلاس نيَلو# انبر هللا :نولوقي

 ANA 1 :علاق ينقع نب E نرغ ىددملا ناز: نوع نتا قورو وح

 . (هدحويو هللا دبعي نم هتيرذ يف لازي ال ديحوتلاو

 ام لك نم ةءاربلاو هل ةدابعلا صالخإب هللا ديحوت «هللا الإ هلإ ال» ىنعم نأ نيبتف :تلق

 0 او
 "ل نأ ةذايش يه «ةالاوملا هذهو ةءاربلا هذه نأ هناحبس ركذو) :هللا همحر فنصملا لاق

 . (هللا الإ هلإ

 : يهو ؛يفن :نيتلمج نم ةبكرم امهيتلك نأل «نَرَطَق ىلا لإ 0 نودي امم و 7 ىنَنِإ# :هلوقل ةقباطم «هللا الإ هلإ ال» نإف (۱)

 ةداهشلا ةملكب هقطن دنع ملسملا ظح الي نأ يغبنيف (ينرطف يذلا»و (هللا الإ يهو : : تابثإو «نودبعت امم ءارب يننإ)و (هلإ الد

 : دامو الع ةو كلذ
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 COOH هاه ا ووو ولا ها # ها هلا ل 0# # 4 هل »ها هل و. وي ي ي ها ي ي 4 #4 #

 : ةيفاشلا ةيفاكلا يف هللا همحر ميقلا نبا ظفاحلا ةمالعلا لوقي ىنعملا اذه يفو
 ناتا ميظعلا هالوت لح ` يلا ود ا الا
 ةيآلا - (ّلا بود ني بارا ْمُهَتهَرَ شراح اودا :ىلاعت هلوقو) :لاق

 .[7” ١ :ةيوتلا]

 ّيِدَعل ةي هللا لوسر اهرسف دق ةيآلا هذهو .داّبْعلا مه :نابهرلاو «ءاملعلا مه :رابحألا

 :لاق ءةيآلا هذه هيلع أرقف ةي هللا لوسر ىلع لخد اًملسم ءاج امل هنأ :كلذو «متاح نبا
 مارحلا مهل اوللحو لالحلا مهيلع اومرح مهنإ .ىلب» :لاقف « مهودبعي مل مهنإ فلش

 يبأ نباو «ديمح نب دبعو «هنسحو يذمرتلاو .دمحأ هاور .؟مهايإ مهتدابع كلذف ؛مهوعبتاف

 . قرط نم يناربطلاو »متاح
 :ىلاعت لاق اذهلو .مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبنو لاجرلا 0 : يدسلا لاق
 لالحلا نإف نكري امسك محبس وه E IGE E AD ا ا

 .هللا هعرش ام نيدلاو ؛هللا همرح ام مارحلاو «هللا هلحأ ام

 ذخألا نع ضرعأو «هلوسرو هللا ريغ عاطأ نم نأ ىلع تلد ةيآلا نأ ءاذهب رهظف

 هعبتاو «هللا ةيصعم يف هعاطأو .هللا هلحأ ام ميرحت وأ «هللا مرح ام ليلحت يف ةنسلاو باتكلاب

 وه يذلا «ديحوتلا يفاني كلذو ءاكيرش هلل هلعجو اًدوبعمو ابر هذختا دقف «هللا هب نذأي مل اميف

 هللا ىمس دقو «دوبعملا م هلالا نإف .«هللا الإ هلإ ال) صالخالا ةملك هيلع تلد يذلا هللا نيد

 ةكيللا اوُدِحّنَت نأ مكرمأي اَلَو# :ىلاعت لاق امك ؛اًبابرأ مهامسو ءمهل ةدابع مهتعاط ىلاعت
 نأ ذإ دعب هنأ ذل دب ٍرْثْكْلاِ مكرم :ةدابعلا يف .ىلاعت هلل ءاكرش يأ ۸٠[ :نارمع لآ] € ابابا نیلا

 هلوسرو هللا هعرش ام ريغ ىلع عبتمو عاطم لكو «بر دوبعم لكف .كرشلا وه اذهو دوملسم
 مكَنِإ مهوتعطأ نلو# ماعنألا ةيآ يف ىلاعت لاق امك ؛اًدوبعمو ابر عبتملا عيطملا هذختا دقف

 ,ىنعملا يف ةيالا هذه هبشيو «ةمجرتلل ةيآلا ةقياطم هجو وه اذهو ١. : ماعنألا] 4

 هللاو ١ :ىروشلا] سا هي ناي مل ام بسلا أ نم مهل اوُعَرَس ارككرُش رل م :ىلاعت هلوق

 :ملعأ
 ا فود نم اب أ مهتكھرو ہراس وذا # :هلوق ىنعم يف مالسالا خيش لاق E ا رس حرس ہا ےس rea 1 ” 5 1 هاش | 5

 هللا مرح ام ليلحت يف مهوعاطأ ثيح - اًبابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا نيذلا ءالؤهو

 ام ليلحت نودقتعيف «ليدبتلا اذه ىلع مهنوعبتيف هللا نيد اولّدب مهنأ اوملعي نأ :امهدحأ

 اذهف .لسرلا نيد اوفلاخ مهنأ مهملع عم ؛مهئاسؤرل اًعابتا هللا لحأ ام ميرحت وأ هللا مرح



 عبتا نم ناكف . مهل نودجسيو مهل نولصي اونوكي مل نإو اك رش هلوسرو هللا هلعج دقو رک

 هللا هلاق ام نود كلذ هلاق ام دقتعاو - نيدلل فالخ هنأ هملع عم - نيدلا فالخ يف هريغ

 .ءالؤه لثم اًكرشم .هلوسرو

 مهنكل ءاتباث لالحلا ليلحتو مارحلا ميرحتب مهناميإو مهداقتعا نوكي نأ :يناثلا

 ؛صاعم اهنأ دقتعي يتلا يصاعملا نم م هلعفي ام ملسملا لعفي امك ؛هللا ةيصعم يف مهوعاطأ

 ةعاطلا امنإ) :لاق هنأ لي يبنلا نع تبث دق امك «بونذلا لهأ نم مهلاثمأ مكح مهل ٠ الؤهف

 .«فورعملا يف
 كل اعلا ءابتا هدصق - اًدهتجم ناك نإ مارحلل للحملاو لالحلل مّرحملا كلذ مث

 هبيثي لب هئطخب هللا هذخاؤي ال اذهف - عاطتسا ام هللا ىقتا دقو رمألا سفن يف قحلا هيلع يفخ

 هعبتا مث لوسرلا هب ءاج اميف أطخأ اذه نأ ملع نم نكلو .هبر هب عاطأ يذلا هداهتجا ىلع

 اميس ال .هللا همذ يذلا كرشلا اذه نم بيصن هل اذهف ؛لوسرلا لوق نع لدعو .هئطخ ىلع

 قحتسي كرش اذهف ؛لوسرلل فلاخم هنأ هملع عم «ناسللاو ديلاب هرصنو هاوه كلذ عبتا نإ

 يف دحأ ديلقت هل زوجي ال قحلا فرع اذإ هنأ ىلع ءاملعلا قفتا اذهلو «هيلع ةبوقعلا هبحاص

 راهظإ نع اًرجاع ناك نإو .لالدتسالا ىلع رداقلل ديلقتلا زاوج يف اوعزانت امنإو .هفالخ

 لعف اذإف «ىراصنلا نيب وهو قح مالسالا نيد نأ فرع نمك نوكي اذهف ءهملعي يذلا قحلا
 يف هللا لزنأ دقو «هريغو يشاجنلاك ءالؤهو ءهنع زجع امب ذخاؤي ال قحلا نم هيلع ردقي ام

 اني كس لأ هولا نير دل EOS ىف تنانذلا ءالؤه
 عمّدلا تم ضيِفَت مهتيعأ ئر لولا لإ در ا آم أوُعَِس ادو :هلوقو ء[194 :نارمع لآ] لإ لر
  َنوُلِدَعَي دیو لاب وذ أ سوم و نمو هلوقو «[۸۳ :ةدئاملا] ةيآلا ىلا نم : م اوقع ف

 لعف دقو ليصفتلا ىلع قحلا ةفرعم نع اًرجاع دهتجملل عبتملا ناك نإ امأو ١54[« :فارعألا]

 نم امأو .ةلبقلا يف امك ءأطخأ نإ ذخاؤي ال اذهف ديلقتلا يف داهتجالا نم :هّلثم هيلع ردقي ام
 نم اذهف ؛قحلا هعم نأ ملع ريغ نم هناسلو هديب هرصنو «هاوه درجمب هريظن نود اًصخش دلق

 ناك اًنطخم هعوبتم ناك نإو ءاحلاص هلمع نكي مل اًبيصم هعوبتم ناك نإو «ةيلهاجلا لهأ

 .رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف أطخأ نإو ءأطخأ دقف باصأ نإف «هيأرب نآرقلا يف لاق نمك ؛اًمثآ

 ةفيطقلاو مهردلاو رانيدلا دبع سنج نمو «ديعولا هيف مدقت ئذلا ةاكرلا عنام سنج نم ءالؤهو

 كلذكو ءهل ادبع راص - هتعاطو هللا ةدابع نم هعنم - لاملا بحأ امل كلذ نإف .ةصيمخلاو

 ءايرلا ريسي نإ :ثيدحلا يفو .كلذ بسحب ديعولا نم مهلو ءرغصأ كرش مهيف نوكيف ءالؤه

 :ةسونذلا نم ريثك ىلع كرشلاو رفكلا قالطإ اهيف يتلا صوصنلا دنع طوسبم اذهو «كرش
 رس ی

 ا 4 AON جهل | َنوُلعحجَو# : ىلاعت هللا لوق ىنعم يف ريرج نب رفعج وبأ لاقو



 ُدَسَأ انماء دلو هلا تحك هوم اًاَدَنَأ هلا نود نم دخن نم ِساَّنلآ َسضصّو# :هلوقو a ا CTS لع م ب >1 „ر و ړي ےس IT م 7

 154 : ةرقبلا] 5

 . ىهتنا .هللا يصاعم يف مهنوعيطت - لاجرلا نم ءافكألا مهو - اًدادنأ كلذ قلخ نمل نولعجت

 ل ا ل :تلق

 ةيآلا ( ا حک توب مع داد هلأ نوو نم دخ نم سالا حرمو# :هلوقو) :لاق

 ١58[. :ةرقبلا]

 رادلا يف مهلآمو ايندلا يف هب نيكرشملا لاح هللا ركذي :هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق
 هللا وهو ءهبحك مهنوبحيو هعم مهنودبعي ءارظنو الاثمأ :يأ ؛اًدادنأ هلل اولعج ثيح ءةرخآلا
 دوعسم نب هللا دبع نع نيحيحصلا يفو .هعم كيرش الو ؛هل دن الو هل دض الو ءوه الإ هلإ ال

 وهو اذن هلا لعجت نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا يأ ؛هللا لوسراي :تلق :لاق هنع هللا يضر
 نيا ےک ج

 . (كقلخ

 مهريقوتو هب مهتفرعم مامتو ىلاعت هلل مهبحلو ُدَمسَأ انماء َنيِدَلَاَو## :هلوقو
 عيمج يف نوأجليو ءهيلع نولكوتيو هدحو هنودبعي لب ءاّئيش هب نوكرشي ال مهديحوتو
 :ىلاعت لاقف «كلذب مهسفنأل نيملاظلا ءهب نيكرشملا ىلاعت دعوت مث ءهيلإ ٍمهرومأ
 ءمالكلا ريدقت :مهضعب لاق «اًعيِحَج هَل َهَوَقْل نأ َباَدَعْلا وري ذإ اوملَظ دلا یر ولو#
 يا ال هدحو هلل مكحلا نإ يأ ءاّعيمج هلل ةوقلا نأ ذتنيح اوملعل باذعلا ا ول

 ر

 i û قود ه دعأ هدباذع بدعي ال ٍذِمّوِه# اچ لاق امك [: ركل رو رو

 تريلا ىم وعينا َندلا اربي ذإ# :ىلاعت لاقف «نيعباتلا نم نيعوبتملا ِءّربَتو مهناوعأب
 ءايندلا رادلا يف مهنودبعي مهنأ نومعزي اوناك نيذلا ةكئالملا مهنم تأربت #©أوُعَبَتَ
 :نولوقيو [۲۸:صصقلا] *تيوُدُبَتَي اهي اوك ام تلَتَلِإ اتابت# :''”ةكئالملا لوقتف

 مص

 ىلإ ةاهيلاو درملو نيطايشلا ينعي للا مَع نح نيل لق ىلاعت هلوقو : صصقلا رو ری ىف وك نبا دامعلا لاق (1)
 اوؤربت مث ؛مهووغأ مهنأ مهيلع اودهشف تود ا وک ام كلل وع امك مهو اتوا لا لته ار : رفكلا

eقرطلا باصات 0007 كلبا خويشو ءاسؤر اوناك نمم مدآ ينب نم مه :رفكلا يا لا . ها  

 N لق هاد م جرخيو لخدي هيلق سوساج هنأ داقتعاو فوخلاو ميظعتلا 7

 هنومسي امو ديرملا طورش نم - مهبتك يف نودم وه امك - اًناومأو ءايحأ ءايمعلا ةعاطلا عاونأب مهنومظعيو . . هبلق يف خيشلا

 نيذلا نأ يف ةحيرص اهنإف فاقحألا ةروس تايآ امأو . ينارعشلا بتك يف لالضلاو رفكلا اذه رثكأ دجتو .قيثولا دهعلا
 امو ءاناثوأ مهروبق اوذختاو «مهتوم دعب ةهلآ سانلا مهذختا نيذلا نيحلاصلا هللا دابع نم مه :نيكرشملا كرشب نورفكي
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NOS SEMER E OE ECONO EE RO OI EL e E E aE o e REE E Se ê o o o E. وللا RÎ وك ناهي E Te ولا OE aaa e وا و 

 رل س ر الص ر را ےس

 ا #1 نوُنِموَم م مهراكحأ هحل نوعي أ اواک لب مهنود نم نسو تأ كنس #

 ل لاف لاق اک ل اخ نم ةولضصتفو مهنم نوؤربتي اًضيأ نجلاو
 ےس و ےگ رس

 er و ل د1 تهتم دل قف او و اوعدم ننس

 .همالك ىهتنا [5«.1:فاقحألا] 4َنرفك مهعَداَسِب اا ءادعأ می أوناك شالا
 قحلل ةاهاضمو ةاهابم هلأ بشك موم : ىلاعت هلوق يف دهاجم نع ريرج نبا ىور

 . مهناثوأل رافكلا نم كوي اح دمنا E OE : داذتلاب هتاف
 الإ هلإ الا نأ ةفاهتشو ديظوتلا ريستتل ةنيبملا نومألا نمو) لات ها هيض فضلا: لأ

 [115 :ةرقبلا] رانا َنِم َنيِجِرَحِب مُه امو :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا رافكلا يف ةرقبلا ةيآ :هللا
 يف اولخدي ملف ءاّميظع اًح هللا نوبحي مهنأ ىلع لدف .هللا بحك مهدادنأ نوبحي مهنأ ركذ

 .ها «؟هدحو دنلا بحي مل نمب فيكف ؟هللا بح نم ربكأ دنلا بحأ نمب فيكف «مالسالا

 ةدابعلا يف هلل اكيرش هلعج دقف ةبحملا يف هريغ ىلاعت هللا عم كرشأ نم نأ نايب ةيآلا يفف

Oكوا ىف لاعلان انيك و يذلا كرشلا وه كلذ نأو هللا نود _  

 نو اعيوج هب هرقل نأ باعا توري ذإ ایل نیلا ىَر وکو :هلوقو 4راا َنِب َنيِجِرَكِب م امو
 ر

 4رط مهتنيإ اوسي رو :هلوقك .كرشلا انه ملظلاب دارملا [150 :ةرقبلا] يللا د ُديِدَس هَل

 بحأو هبحأ نمو وسلا ؛هدحو هللا بحأ نمف «مدقت امك [87 :ماعنألا]

 مکي نم يلا فح ىلا کیر ودیا شالا اتیا :یلاعت لاق امك ؛كرشم وهف «هريغ هعم
 تدل نو ف ا ام املا بم أو ااو اها الا SENE کل

 .[57 ۲١ :ةرقبلا] ومَن ساو اذادنأ هي اول ال كل ائر

 ةجاح ءاضق يف هللا ريغ ىلإ بغر نمف :هانعم ام هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 ظ تنا .كلذ يف لصألا يه هتبحمو ؛هل اًبحم نوكي نأ مزل ؛ةبرك جيرفت وأ

 «ةدابعلا عاونأ نم ناك عون يأ يف كرش لك يفنت «هللا الإ هلإ ال :صالخالا ةملكف

 ههلؤت يذلا هولأملا وه هلالا» نأ نايب مدقت دقو .ىلاعت هلل اهدارفأ عيمجب ةدابعلا تبثتو

 هتتبثأو ؛هللا ريغ نع هلك كلذ تفن :هللا الإ هلإ الف «ةدابعلا عاونأ نم اهريغو ةبحملاب بولقلا

 .هداقتعاو اهانعم ةفرعم نم دب الف ؛ةقباطم صالخالا ةملك هيلع تلد ام وه اذهف .هدحو هلل

 .ملعأ هللاو اًرهاظو اًنطاب هب لمعلاو «هلوبقو

 عم .:ىأ وجم دد الآ ترجملا ليصوتقا لاه هللا هز ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 ةفينح او « رصم يف يعفاشلا مامالاو , مهئانبأو ةيبأو هتوخإو نيسحلا لاغمأ نم ؟ هب ندوضري الو كلذ دوبحي اوناك

 . نيكرشملا كئلوأ نم ةمايقلا موي دوؤربتي مهنإف «مهوحنو دادغب يف رداقلا دبعو
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 بحلا اذهف ؛هل اهلذبي ىتح بح ةيقب هبلق ىف ىقبي الأ :بحلا ديحوتو «هل هتدابعب ىلاعت هللا

 ا الو: حالما ا سلو هه وو ديلا البجا ةنا ريق د اع مش نوع
 هللا ةبحمل ةعبات هللا ريغل هتبحم نوكت نأو ءامهاوس ام لك نم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأب

 ةبحمو «'”ثيدحلا «هيف نك نم ثالث» :حيحصلا ثيدحلا يف امك .هلل الإ بحي الف «ىلاعت

 هللا ريغل تناك نإو .هتبحم نم يهف هلل تناك نإ ءرملا ةبحمو ؛هللا ةبحم نم يه ةي هللا لوسر

 ىلإ ءايشألا ضغبأل هتيهارك نوكت نأب ةبحملا هذه قِّدَصُيو ؛اهل ةفعضُم هللا ةبحمل ةصقنُم يهف
 مظعأ نم اذه نأ بير الو .دشأ وأ رانلا يف هئاقلال هتيهارك ةلزنمب - رفكلا وهو - هبوبحم

 ىلع هللاب ناميالا ةبحم مدق اذإف ءاّئيش هتايحو هسفن ةبحم ىلع مّدَقُي ال ناسناإلا نإف ءةبحملا
 ناك - رفكي الو رانلا يف ىقلُي نأ راتخال رانلا يف هئاقلإ نيبو رفكلا نيب رّيخ ول ثيحب - هسفن

 لب «مهيبوبحم ةبحم نم نوبحملا قاشعلا هدجي ام قوف يه ةبحملا هذهو ءهسفن نم هيلإ بحأ
 اهيف بوبحملا ميدقت يضتقت ةبحم يهو ءهب تقلعت نمل لثم ال امك .ةبحملا هذهل ريظن ال
 ةعاطلاو لالجإلاو ميظعتلاو عوضخلاو لذلا لامك يضتقتو .دلولاو لاملاو سفنلا ىلع

 .ناك نم قولخملا ناك ولو «قولخملا ةبحم يف هل ريظن ال اذهو .اًنطابو اًرهاظ دايقنالاو

 « هللا E ىرشم ناك ةفاخلا الا هذه يف هريغ نيبو هللا نيب كرشأ نم اذهلو

EN ESدا اينما ناو هلأ تشك م هاك دنا راو دفق  
 ؛ مهدادنأل دادنآلا لهأ نم هلل اأ اونم: نيذلا نأ ثلا ىنعم نأ : حيحصلاو ل اح

 هريغ مهبوبحم لثامي ال امك ءالصأ قولخم ةبحم اهلثامي ال مهبرل نينمؤملا ةبحم نأ مدقت امك

 يف نيع ةرق وهف هريغ ةبحم يف هوركم لكو «هتبحم يف ميعن وهف هريغ ةبحم يف ىذأ لكو

 رجهلاو «لصولاك - قولخملل قولخملا ةبحم يف يتلا لاثمألا هتبحمل برض نمو «هتبحم
 حبقأ ئطخم وهف - اًريبك اًرلع هنع هللا ىلاعتي امم كلذ لاثمأو ؛بحملا نم ببس الب ينجتلاو

 :نا .تقملاو داعبالاب قيقح وهو «هشحفأو أطخلا

 نم دبعُي امب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لاق هنأ هيب يبنلا نع حيحصلا يفو) [: لاق]

 يبأ نع ملسم حيحص يأ :(حيحصلا يفو) :هلوق ««هللا ىلع هباسحو همدو هلام مرح هللا نود

 .هركذف ةي يبنلا نع هيبأ نع يعجشألا كلام

 هوبأو «ةئامو نيعبرألا دودح يف تام «ةقث يفوك ؛قراط نب دعس همسا «كلام وبأو

 هل يباحص «يعجشألا دوعسم نبا - رمحأ 0 ةيتحتلا ةانثملاو ةمجعملاب - أ قراط

 تعي نار امها بم امم ردا هنحا هلوسرزر ةوكن نأ كاتيا هو اللوح كامو هيفا رك م قرات طف یم ا نع ی وون(

 .«رانلا ىف فذقي نأ هركي امك هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىف دوعي نأ هركي نأو ءهلل الإ هبحي ال ءرملا
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tt :ها هلال “ im oْنِم دّبْعي امب َرفكو هللا الإ َهلِإ ال لاق ْنَم» :لاق هنأ ي يبنلا نع حيحصلا يفو 5 روو ا 7 ا م  

 FE يكب 8: لج ونتوب وصال اي "نو اوت يزول ا أ اوكا نيا ون اوين اج "زب نايس وإن وج نجوا يأ TET و E مرح « هللا لود

 :لاق كلام يبأ نع دمحأ مامالا دنسم يفو .هنبا ريغ هنع وري مل :ملسم لاق .ثيداحأ

 هللا ىلع هباسحو همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا دحو نم» :موقلل لوقي هتعمسو

 نع يعجشألا كلام وبأ انربخأ :لاق نوراه نب ديزي قيرط نم دمحأ مامالا هاورو .«لجو زع

 :تيدجلا آل تلق لاف كلام اأ تعمس لاق نيرا ني هللا .طيع»قنغ.كنتحا اورو :ةيبأ

 هلا الإ لإ ال : رسفت ظفللا اذهب تيدحلا ةياَوَرَو

 ةعصع نلع هل يلا نأ معا ها درج ندع امر وقكو هللا ا هل لاق يب ) :هلوق

 :ةيرمأب فيدحلا اذه يف مدلاو لاملا

 ‹ثيدح ام ريغ يف اهلوق يف ديق وه امك «نيقيو ملع نع ««هللا الإ هلإ ال» لوق :لوألا

 .مدقت امك

 دب ال لب .ىنعملا نع درجملا ظفللاب فتكي ملف .هللا نود نم دبعي امب رفكلا : يناثلا

 .''”اهب لمعلاو اهلوق نم
 ا قولا وعلب كسمتسا دَ لاي لولو توغل رمي نمم :ىنعم هيفو :تلق

 Yo] : ةرقبلا] 6 ا اصن

 مل هنإف هللا الإ هلإ ال ىنعم نيبي ام مظعأ نم اذهو) :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 «كلذب رارقالا الو لب ءاهظفل عم اهانعم ةفرعم الو لب ؛لاملاو مدلل اًمصاع اهب ظفلتلا لعجي

 كلذ ىلإ فيضي ىتح همدو هلام مرحي ال لب ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ وعدي ال هنوك الو لب

 اهلجأ ام ةلأسم نم اهل ايف .همدو هلام مرحي مل ددرت وأ كش نإف «هللا نود نم دبعي امب رفكلا

 ا (عزانملل اهعطقأ ام ةجحو .هحضوأ ام نايب نم هل ايو

 هذه نودب اهلوق حصي الف (هللا الإ هلإ ال» :هلوقل ححصملا طرشلا وه اذهو :تلق

 تركت ال َّيَع وستر لاف لاف ايفا سلا ههه. لا اه يتلا . 00
e ۹ - 2 - 7# 0 

 و و ص رس <

 اوف رود ثْيَح َنيكِرْشمْلا ًاوُلئَفاَد## :لاقو [۳۹ :لافنألا] رب ملڪ ُنيِدلأ َنوكَبَو ةت
 ای اوف رك 1 هللا ا اا نِإَ ا ا 2 3 ورك حام

 م

 e 7 كلذ نع ا نإف «ةاكزلا اوتؤيو

 امب رفكي ملو اهلاق نإف «هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا الإ هلإ ال :لاق اذإ الإ همدو هلام مرحي ال هنأ ليلد هيف :نويعلا ةرق يف )١(

 . عفتلا ميظع
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 . ر نأ اودس ىتح سانلا لتاقأ نأ تندم :اعوفرم ةريره يأ نع ملسم حيحص يفو

 الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف ؛هب تئج امبو يب اونمؤيو «هللا الإ هلإ

 تا هک هللا لوس لا 1 لاق غ نا عع نجلا ير افا ىلع او اه
 اوتؤيو ةالصلا اوميقيو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ

 ناذهو .«هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف .ةاكزلا

 هلإ ال» :لاق نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو .ةءارب ةيآو «لافنألا ةيآ :نيتيآلا ريسفت ناثيدحلا

 يفنلا نم هيلع تلد امب لمعي ىتح لتاقُي هنأ ءاهاضتقمب لمعي ملو اهانعم دقتعي ملو «هللا الإ

 .تابثالاو
 هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :هلوق يف هللا همحر يباطخلا ناميلس وبأ لاق

 هلإ ال» :نولوقي مهنأل .باتكلا لهأ نود «ناثوألا ةدابع لهأ اذهب دارملا نأ مولعم «هللا الإ

 . فيسلا مهنع عفري الو نولتاقي مث «هللا الإ

 ريبعت «هللا الإ هلإ ال» :لاق نمب سفنلاو لاملا ةمصع صاصتخا :ضايع ىضاقلا لاقو

 ذب نقم ر اناث تار ا لها ر ورا ورسم كلذ دلانا ناهيالا ىلإ ةا نع
 ىهتنا ءهرفك يف اهلوقي ناك ذإ ««هللا الإ هلإ ال :لوقب هتمصع يف ىفتكي الف .ديحوتلاب

 : ةياورلا يف ءاج امك كك لوسرلا هب ءاج ام عيمجب ناميالا نم اذه دب ال :يوونلا لاقو

 . هب تئج امبو يب اونمؤيو)

 مازتلا نع ةعنتمم ةفئاط لك :- لاقف راتتلا لاتق نع ليس امل - مالسالا خيش لاقو

 .هعئارش اومزتلي ىتح مهلاتق بجي هنإف - مهريغ وأ موقلا ءالؤه نم - ةرهاظلا مالسالا عئارش

 ةباحصلاو ركب وبأ لتاق امك «هعئارش ضعب نيمزتلمو نيتداهشلاب نيقطان كلذ عم اوناك نإو

 نع تعنتما ةفئاط اميأف :لاق .مهدعب ءاهقفلا قفتا اذه ىلعو .ةاكزلا يعنام مهنع هللا يضر

 لاومألا وأ ءءامدلا ميرحت مازتلا نع وأ «جحلا وأ ؛مايصلا وأ .تاضورفملا تاولصلا ضعب

 نم كلذ ريغ وأ ؛رافكلا داهج مازتلا نع وأ «مراحملا تاوذ حاكن وأ رسيملا وأ خلا وأ

 دحاولا رفكي يتلا ءاهكرت وأ اهدوحج يف دحأل رذع ال يتلا هتامرحمو نيدلا تابجاو مازتلا

 افالخ هيف ملعأ ال امم اذهو ءاهب ةرقم تناك نإو اهيلع لتاقت ةعنتمملا ةفئاطلا نإف .اهدوحجب

 .مالسإلا نع نوجراخ مه لب «ةاغبلا ةلزنمب اوسيل نيققحملا دنع ءالؤهو :لاق .ءاملعلا نيب

aT 

 هناسلب دهشي يذلا باسح ىلوتي يذلا وه ىلاعتو كرابت هللا يأ (هللا ىلع هباسحو) :هلوق

 .ميلألا باذعلا هبّذع اًمفانم ناك نإو ءميعنلا تانجب هازاج اًقداص ناك نإف ءةداهشلا هذهب
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 .(لَجو ّرَع هللا ىلَع هباسجو

 .باوبألا نم اهدعب ام :ةمجرتلا هذه حرشو

 .ةحضاو رومأب اهنّيبو .ةداهشلا ريسفت يهو :اهمهأو لئاسملا ربكأ هيف

 نايب :اهيفف نيحلاصلا نوعُدَي نيذلا نيكرشملا ىلع ّدرلا اهيف نّيب ءارسالا ُهيآ :اهنم
 .ربكألا كرشلا وه اذه نأ

 نوُد نم اًبابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا باتكلا لهأ َّنأ اهيف نّيب «ةءارب ةّيآ اهنمو
 لاكشإ ال يذلا اهريسفت نأ عم ءاّدحاو اًهلإ اوُدبعَي نأب الإ اورمؤُي مل مهنأ نّيَبو «هللا
 . مهايإ مهؤاعد ال .ةيصعملا يف دابعلاو بايا اط : هيف

 «نَرْطَم ىلا لإ © ودب امم 7 ىنَنِإ# رافكلل مالسلا هيلع ليلخلا لوق :اهنمو

 ر ىه 1 ةالا وعلا ههو ةءارتلا هده, نأ ةا ذرب ٠6 نيدريغملا نم ا
 نوعجر مُهَلعَل ءِيَفَع ىف ةيقاب َةَمِلك اهلعجو# :لاقف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش م ت و ل ا حل ا ےس ےک ےس ر ےس يافا لش r 5 7 ت سرس

 مازتلاو اًرهاظ هيفاني امب تاي ملو ديحوتلاب ىتأ نمف ءرهاظلا ىلع مكحلاف ايندلا يف امأو

 .هنع فكلا بجو مالسالا عئارش

 نم نودبعي امب رفكي الو «هللا الإ هلإ ال» :لوقي دق ناسنالا نأ ثيدحلا دافأو :تلق

 .ثيداحألاو تامكحملا تايآلا كلذ ىلع لد امك هلامو همد مصعي امب تأي ملف هللا نود

 نم اهدعب ام نأ كلذو :تلق '''(باوبألا نم اهدعب ام :ةمجرتلا هذه ٌحرشو) :هلوق

 نم ةريثك ءايشأ نايب :اضيأ هيفو .«هللا الإ هلإ ال» ىنعم حضويو ديحوتلا نيبي ام هيف باوبألا
 هلإ ال» نومضم نم هكرت اممو «عدبلاو ولغلا نم كلذ ىلإ لصوي امو ربكألاو رغصألا كرشلا
 صاالخالا نم هيلع تلد امو «هللا الإ هلإ ال) ىنعم هل نيبت هققحتو كلذ فرع نمف «هللا الإ

 نم هنم مظعأ وه ام فرعي كرشلا نم رغصألا ةفرعمبف «ءايشألا نيبتت اهدضبو «كرشلا يفنو

 ءاقح دٌحوملا وهف هبنتجا نمف «هلامك يفاني امنإف رغصألا امأو «ديحوتلل يفانملا ربكألا كرشلا
 لئاسولا نع ىهن يتلا تاياغلا فرعت - بنتجتل اهنع يهنلاو - كرشلا لئاسو ةفرعمبو

 ةلدأ نم اًضيأ هيفو .هيضتقي لب «صالخالاو ديحوتلا مزلتسي هلك كلذ بانتجا نإف ءاهلجأل

 نم هيلإ لصوي امو «كرشلا نم برقي امو «هيفاني امو ديخوتلا نيبي ام ىلاعت هللا همحر اهيف ركذ دقف :نويعلا ةرق يف )١(
 1 اذه عمج دقو ؛ كلذ ىلع مهداهجو هل مهراكنإ ةدشو ةدابعلا يف كرشلا نع مهدعب نم فلسلا هيلع ناك ام نايبو «لئاسولا

 ءاوهألا لهأ ىلع درلا كلذكو .ربدتو لابقإب هبلطو هتفرعم نع دحأ رذعي ال ام ديحوتلا نايب نم هراصتخا ىلع باتكلا

 يتأيسو انيق: كحق ورد ‹ عدتبم لك ىلع درلا يف هريغ نع هب ىنغتساو كلذ دجو هرضحتساو هظفح نمف ‹ مهعيمج

 ش .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىلع هيبنتلا
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 مهنأ ركذ 4راا َنِم َنيِجِرَحِب مه امو يهجم رب دلال راق ىف ا را بس و
 ل ول Od توخي مهنأ ىلع ٌلدف هللا ٌبحك مهدادنأ نوبحي

 دنلا الإ بحُي مل نمب فيكف ؟هللا ٌبُح نم '''ربكأ دنا ٌبحأ نمب فيكف .مالسالا
 . ؟هللا بحي ملو ؟هدحو

98 

 هلام مرح یا ٍنوُد ْنِم دبي امي رمو هلل ا الإ َهلإ ال لاق ْنَم» :ِِلك هلوق :اهنمو
 يو

 لعجي مل هنإف . («هللا الإ لإ الر ىنعم نيبي ام مظعأ اذهو «هللا ىلع هباسجو

 ‹كلذب رارقإلا الو لب < ءاهظفل عم اهانعم ةفرعم الو لب «لاملاو مدلل اًمصاع ا

 فيضُي ىتح همدو هلام مرحي ال لب ا ا لاا را رو

 .همدو هلام رخي مل فوت وأ كش نإف . هللا نوف يدب امب ّرفكلا كلذ ىلإ

 اهعطقأ ام ٍةّجحو ُهَحَضْوَأ ام ٍنايب نم هَل ايو ءاهلَجأو اهمظعأ ام ةلأسم .نم اهل ايف

 . عزانملل

 نم هللاب فرعي ام لكو ؛هلالجب قيلي ال اًّمع ىلاعت برلا هيزنتو «تافصلا تابثإ :ديحوتلا
 اذهو هل لإ حلصت | ةدابعلا نأو ؟هدلحو دوبعملا وه هنأ ىلع لدي هتيبوبر ةلدأو هلامك تافص

 . هّللا لإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعمو .ديحوتلا وه

 او ي دع

 بح لك سيل هنأل ‹« عوضخلاو لذلاو ميظعتلا بح وه يذلا هللا بح سنج نم مهدادنأ نوبحي مهنأ : ىنعملا نأ رهاظلا )١(

 مهنوبحي يذلا تقولا يف مهف . هلل مهبحك : لقي ملو «هللا بحك» : لاق كلذلو و و و ی وک

 مهلام بيط نم مهل هنوحبذيو مهل هنورذني امم اًريخ مهيلع نوفلخي مهنأ ¿ نيدقتعم ؛فوخلا دشأ مهنوفاخي «بحلا مظعأ

 مهدالوأ كالهإو مهعرز قرحب مهماقتنا نورذحيو ةفاسابلا عفدو قلا فشك ىلع ةنوعملاو ةدعاسملا مهنم نوجريو

 .مهسفنأ نم كرشلاو لالضلل اًنيكمتو مهيلع اليوهت مهيواعد دييأت يف ةبوذكم تاياور مهتندس نع دووريو ءمهسفناو

 كئلوأ ىلإ برقتلا ليبس يف ءاخسب مهسفنأ دوجتف . مهنوشخي امك هللا نوشخي الو مهل نوجري امك اًراقو هلل نوجري ال مهف

 نم نيكسم وأ «سئاب راجل اًماعطإ وأ ماحرألل ةلص وأ نيدلاولل ارب ؛ هللا ليبس يف هرشعب دوجت ال امب مهئايلوأ نم ىتوملا

 اوداز مهدجت نآرقلا يف نيكرشملا تايآ ىلع اهقبطو مهلاوحأ يف ققد «مويلا ىتوملاو روبقلا داّبع نأش اذه .هتيرق لهأ

 | . هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ناعتسملا هللاو . ىلوألا ةيلهاجلا يكرشم ىلع

 نوقدصتيو «هلل مهتبحم نم رثكأ اهنوبحي مهنأ اًنيقي ملعي ءايلوألاب اهنومسي يتلا مهتهلآل اننامز يكرشم ةبحم نم ققحت نم نإ (0)
 . هللا هجول هرشعب اوقدصتي نأ نوردقي ال امب اههوجول



 هعفد وأ ءالبلا عفرل ءامهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم

 ْتَفْسَك نه ه لَه صب هللا قدار | نود نم َنوُعْنَت ام مفا لق# :ىلاعت هلوقو وو ١ 30 2-00 2 7ر ر م 8 م 2
 لع
2 

 هلل
 هع رس U مورس ويب أ رس 2س ص و

 N لڪ رب هّيلع هل یسح یھ ر تحسم نھ ةمح ٍةَمْحَرِب خفدارأ وأ وص
+ Ên 

 ع

70 

 ا هعنم :هعفد .هلوزن دعب هتلازإ ر

 له ص هلا ندر نإ هلا نوو نم ت ام فا لقط يلا هللا لوقو) لاق

 سو ايو وم دارا وأ ص تقشڪ

 هيلع لكوت نم ٍفاك هللا :يأ 4ها َىبَح لف رمألا نم اًيش عيطتست ال :يأ :ريثك نبا لاق

 شعب كليرتعأ الإ لوق نإ# :هموق لاق نيح مالسلا هيلع دوه لاق امك 4 نوم لڪ رب هيل
 OL TC ور امي رب r ر نإ لاق روف ل
 لاق [4-05 4: دوه] مقسم رص ىع ىر َّنِإ ا ا ره الإ ةا ني ام ر رو قر هلا ىلع تکو

 . ''”اهيف كلذ نودقتعي ال مهنأل : يأ ءاوتكسف هي 5 يبنلا مهلأسف : ةيآلا ىنعم يف لتاقم

 اهلزنأ ةمحر كاسمإ وأ «هدبعب هللا هدارأ رض فشك ىلع اهل ةردق ال هللا نود نم نوعدي يتلا مهتهلآ ناك اذإف :نويعلا ةرق يف )١(

Es SLE EG NG Es 

 ريثما يا تا لا وا ا كان عبا لاق ٌثيِمْأَو ءيا اتا :لاقف هللا يف هجاح نمل ميهاربإ هليلخ

 هللاب مهكرش لطبي امب نيكرشملا ىلع ةجحلا ىلاعت هللا ماقأف ]۸ : ةرقبلا] #َنِمِلدَطلأ وَلا ندي هل كلو رک فلا ت
 رقه

 ٍلثم برص سالا :A ا هلوقك ريثك نارقلا يف اذهو « كلذ ريغو لاثمألا برضب ا ا ار كرجل

 هَ ودق ل انيس ُباَسْدل 3 نو مل وعما ولو اياد وقح 91 هَل نود نم وعدت تيل کا ااف
 تدا نوبل يمك لوا ھل تود نم اودا تلا لئم : ىلاعت لاقو [7 : جحلا] بوالر تادا مم

Eولعب اوناَكح ل بوكا تيل توي  Eمحلا ٌريِرَعْل وهو و  

 ل هلا نود ني توعد او :لاقؤ..[1-48 ا الإ آهْلَقْمَي اَمَو سال اهيِرْضَن ٌلسمَأْلا یو ©

 AE للا كرا ا يت يع توم 0 توق مهو ایس نوقع
Eيناعنصلا شنح نع جاجحلا نب سيق نع متاح يبأ  

 ءةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فرعت «كهاجت هدجت هللا ظفحا «ءكظفحي هللا ظفحا» : اًعوفرم سابع نبا نع

 هللا هبتكي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو لاب نعتساف تنعتسا اذإو ؛هللا لأساف تلأس اذإ

 ؛مالقألا تعفرو فحصلا تفج «كوعفني مل كل هللا هبتكي مل ءيشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ولو ؛كورضي مل كيلع

 عم جرفلا نأو ءربصلا عم رصنلا نأو ءاّريثك اًريخ هركت ام ىلع ربصلا يف نأ ملعاو ؛نيقيلا يف ركشلاب هلل لمعاو
 .«اًرسي رسعلا عم نأو «بركلا
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 نم ةقلح هلي يف الجر ىأَر ةَ ّيبنلا نأ :هنع هللا يضر نيّصح نب نارمع نع
 1 ر ر 20000 8 5 ١
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 نوفشكي مهنأ ىلع ال «هللا دنع ءاعفشو طئاسو اهنأ ىنعم ىلع اهنوعدي اوناك امنإو

 مك اَذإ مثل :ىلاعت لاق امك ءهدحوب هلل كلذ نأ نوملغي مهف «رطضملا ءاعد نوبيجيو رضا
 ٠٤١[. ه٣ :لحنلا] دورس مهرب رک قرف اَذإ مكنع رضا فک اذ رن © دورت هجو لأ

 نأو ءرض عفد وأ عفن بلج يف هللا ريغب بلقلا قلعت لطبت اهلاثمأو ةيالا هذهف تلق

 نم هيلإ ةبغرلاو هللا ريغ ةوعدب كرشلا لهأ َّمَسَو ىلاعت هللا نأ نايب ةيآلا يفو .هللاب كرش كلذ

 الإ لكوتي الو «هيلإ الإ بغري الو «هللا الإ وعدي الأ :وهو «كلذ دض ديحوتلاو «هللا نود

 باتكلا كلذ ىلع لد امك .هللا ريغل ءيش اهنم حلصي ال ةدابعلا عاونأ عيمج اذكو «هيلع

 .مدقت امك اهتمئأو ةمألا فلس عامجإو ةنسلاو

 ام» :لاقف رفص نم ةقلح هدي يف الجر ىأر ويي يبنلا نأ :نيصح نب نارمع نع) :لاق

 ام كيلع يهو تم ول كنإف ؛ءاتَهَو الإ كديزت ال اهنإف اهعزنا :لاق ءةنهاولا نم :لاق ؟هذه

 :(هن ساب ال دنسب كمحأ ةاوو.ااذبا تحلفأ

 نارمع ينربخأ :لاق نسحلا نع كرابملا انثدح ديلولا نب فلخ انثدح :دمحأ مامالا لاق

 :لاقف - رفص نم اهارأ :لاق - ةقلح لجر دضَع ىلع رصبأ هيي يبنلا نأ :نيصح نبا

 ول كنإف كنع اهذبنا .اتهو الإ كديزت ال اهنإ اَمأ :لاق .ةنهاولا نم :لاق ؟هذه ام كحيو»

 تلكر كه نإ كنان": لاق كص ىف ناخ قنا اورو: ادب تلا ام تاع یهو كف

 نأ لغ انشياكم رثكأ :مكاحلا لاقو .يبهذلا هرقأو .دانسالا حيحص :لاقو «مكاحلاو «اهيلإ

 . كلذ ىلع لدي «نارمع ينربخأ» :دانسالا يف هلوقو .نارمع نم عمس نسحلا

 نونب - ديجن وبأ ؛يعازخلا فلخ نب ديبع نبا :يأ (نيصح نب نارمع نع) :هلوق

 .ةرصبلاب نيسمخو نيتنثا ةنس تامو .ربيخ ماع ملسأ .يباحص نبا يباحص .- رغصم ميجو

 ةقلح يدضع يفو يب هللا لوسر ىلع ٌتلخد :مكاحلا ةياور يف (الجر ىأر) :هلوق

 . ثيدحلا يوار نارمع وه دمحأ ةياور يف مهبملاف .ثيدحلا .«؟هذه ام» :لاقف ءرفص

 نوكي نأ لمتحيو ءاهسبل ببس نع راسفتسالل ماهفتسالا نأ لمتحُي (هذه ام) :هلوق

 .رهشأ وهو «راكنالل

 ديلا يفو بكنملا يف ذخأي قرع ةنهاولا : تاداعسلا وبأ لاق (ةنهاولا .نم) :هلوق

 امنإو ءءاسنلا نود لاجرلا ذخأت يهو ءدضعلا يف ذخأي ضرم وه ليقو .اهنم ىقرُيف ءاهلك

 في وسعلا بيرغ یف الا اهتم شلات دع ل فكم هني فوتو هم ا دلو والا نيا وه(

 نم مهظفحي كلذ نأ نودقتعيو هريغو ديدحلا ليخالخ مهدالوأ سابلإ نم مويلا نويلهاجلا هلعفي ام :بابلا اذه نمو (۲)
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 هاور ١« ام َكّيلع َيِهَو تم ول كنإف ءانهَو الإ كديزت ال اهنإف اهغزنا :لاقف

 . دصاقملا رابتعا هيفو «ملألا نم همصعت اهنأ ىلع اهذختا امنإ هنأل اهنع ىهن

 لب «هعفنت ال اهنأ ربخأ ءةوقب بذجلا وه عزنلا (اتهو الإ كديزت ال اهنإف اهعزنا) :هلوق
 نم ربكأ هرضف هضعب عفن نإو ءاّبلاغ عفني ال هنإف هنع ىهن رمأ لك كلذكو .افعض هديزتو هرضت
 ع

 رفظلاو زوفلا وه حالفلاو كرش هنأل (اًدبأ تحلفأ ام كيلع يهو تم ول كنإف) :هلوق

 .ةداعسلاو

 ربكأ رغصألا كرشلا نأ :ةباحصلا مالكل دهاش هيف) :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 . (كلذ لثم لعف نم ىلع ظيلغتلاب راكنإلا هيفو .ةلاهجلاب رذعي مل هنأو «رئابكلا
 نب لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحأ مامالا وه (هب سأب ال دنسب دمحأ هاور) :هلوق

 نب نزام نب طساق نب فوع نب سنأ نب هللا دبع نب ناسح نب هللا دبع نب سيردإ نب دسأ
 نب بنه نب طساق نب لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب لهذ نب نابيش
 وبأ ملاعلا مامالا - ناندع نب دعم نب رازي نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدَج نب ىمعُد نب ىصفأ

 هقفلاب مهملعأو هرصع لهأ مامإ .يدادغبلا مث ء«يزورملا ينابيشلا مث يلهذلا هللادبع

 ام ايندلا نع :ةنسلا لهأ ضعب هيف لوقي يذلا وهو «ةنسلل ةعباتمو اًعرو مهدشأو :ةيودحلاو

 ورم نم هب جرخ ءاهافنف هّشلاو ءاهابأف ايندلا هتتأ ءههبشأ ناك ام نييضاملابو «هربصأ ناك

 ةنس ملعلا دمحأ بلطو «لوألا عيبر رهش يف ةئامو نيتسو عبرأ ةنس دادغبب دلوف لمح وهو

 نب نايفسو «ديمحلادبع نب ريرجو «ميشه نم عمسف ةئامو نيعبسو عست ةنس يهو .كلام ةافو

 دوراه نب ديزيو يعفاشلا سيردإ نب دمحمو ناطقلا ديعس نب ىيحيو ناميلس نب رمتعمو «ةنييع

 نميلاو دادغبو ةفوكلاو ةرصبلاو ةكمب نوصحي ال قلخو «يدهم نب نمحرلادبعو قازرلادبعو

 ميهاربإو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو «هللا دبعو حلاص هانبا هنع ىور .دالبلا نم اهريغو
 نامثعو مرثألا ركب وبأو ايندلا يبأ نب هللادبعو يقشمدلا ةعرز وبأو يزارلا ةعرز وبأو يبرحلا

 هخويش نم هنع یورو «هنع ثّدح نم رخآ وهو «يوغبلا مساقلا وبأو يمرادلا ديعس نبا

 لاق «نيعم نب ىيحيو ينيدملا نب يلع هنارقأ نمو ؛رماع نب دوسألاو يدهم نب نمحرلا دبع

 صوصف اهل ميتاوخ سبلو «ريساوبلا عنمل وأ ةكربلل ةضفلا ةقلح سبل هنمو «مهلبق اوتام نيذلا مهتوخإ ذخأ يذلا توملا

 .اهريغو «نجلا نم ظفحلل ةصوصخم
 الإ هديزت ال اهنأ ربخأو كلذل اهعزنب ةَ رمأف ءهعفرت وأ ءادلا اذه هنع عنمت اهنأ نظي هنوكل اهنع هاهن امنإو :نويعلا ةرق يف )١(

 وه امب نظلا امف رفص ةقلحب اذه ناك اذإف «هنع عفدي الو هعفني ال امب هبلق قلع هنأل هدصق ضيقنب لماعي كرشملا نإف ؛ اتهو
 . لقع نم ةكسم ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال امك اهريغو تيغاوطلاو دهاشملاو روبقلا ةدابع نم عقو امك ؟مظعأو مطأ



 .هنم تلخ ةرشع يتنثال ةعمجلا موي تامو لوألا عيبر نم اتلخ نيتليلل دمحأ ضرم : يراخبلا

 نوعبسو عبس هلو نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس لوألا عيبر يف ةعمجلا موي تام :لبنح لاقو
 .ىلاعت هللا همحر رخآلا عيبر رشع يناث يف تام :دايز نب لضفلاو هللادبع هنبا لاقو . ةنس

 ةعدو قلعت نمو ؛هل هللا متأ الف ةميمت قلعت نما :اعوفرم ءرماع نب ةبقع نع هلو) :هلوق

 دمحأ مامالا هاور لوألا ثيدحلا '”((كرشأ دقف ةميمت قلعت نم» ةياور يفو هل هللا عدو الف

 .يبهذلا هرقأو دانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلاو يلعي وبأ اًضيأ هاورو .فنصملا لاق امك

 نب دمصلادبع انثدح :لاقف دمحأ هاور رخآ ثيدح نم يأ (ةياور يفو) :هلوق

 ةبقع نع يرجحلا نيجد نع روصنم يبأ نب ديزي انثدح ملسم نب زيزعلادبع انثدح ثراولادبع

 :اولاقف ءدحاو نع كسمأو ةعست عيابف طهر هيلإ لبقأ هيي هللا لوسر نأ» :ينهجلا رماع نبا

 ؛اهعطقف هدي لخدأف ةميمت هيلع نإ) :لاقف ؟اذه نع تكسمأو ةعست تعياب «هللا لوسراي

 . تاقث و .هوحنب مكاحلا هاورو «كرشأ دقف ةميمت قلعت نم :لاقو هعيابف

 ثالث ةيواعمل رصم ةرامإ يلو ‹ لضاف هيقف روهشم يباحص (رماع نب ةبقع نع) :هلوق

 . نيتسلا نم اًبيرقت تامو نينس
 لاق .رش عفد وأ ريخ بلط يف هبلق اهب اًقلعتم اهقّلع يأ (ةميمت قلعت نم) :هلوق

 عنام ال ذإ «ةلالضو لهج اذهو .«تافآلا مهنع عفدت اهنأ نوري اهنوقلعي اوناك ةزرخ :يرذنملا

 . ىلاعت هللا ريغ عفاد الو

 مهدالوأ ىلع اهقّلعُت برعلا تناك تازرخ يهو ةميمت عمج مئامتلا :تاداعسلا وبأ لاقو

 .مالسإلا اهلطبأف «مهمعز يف «نيعلا اهب نوقتي

 . هيلع ءاعد (هل هللا متا الف) :هلوق

 ءيش ق دنسم يف لاق .ةلمهملا e واولا حتمب (ةعدو قلعت نمو) :هلوق

 2 .نيعلا هب نوقتي فدصلا هبشي رحبلا نم جرخي

 ت اذ اجرا کاب عدلت ايناس رم وناسي ا ا ا رعت هين ا دهر :نويعلا ةرق يف )١(

 دحأ نم رض عفد وأ عفن بلطل هبلق تفتلي ال صلخملا نأل هللا الإ هلإ ال ىنعم وه يذلا صالخالا لامك يفاني اًضيأ اذهو

 لصحي ال ديحوتلا لامكف ٠٠١[ :ءاسنلا] نيم َوْهَو هلي ٌمُهَجَو ملْسُأ ْنَمَم ايو ُنَسْحَأ نمو :هلوق يف مدقت امك هللا ىوس

 دهع يف مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب ىلع يفخ دق اذه ناك اذإف «ميظع وهف رغصألا كرشلا نم ناك نإو كلذ كرتب الإ

 ثيداحألا يف امك ؟كرشلاو عدبلا نم ثدح ام دعب بتارمب ناميالاو ملعلا يف مهنود وه نم ىلع ىفخي ال فيكف ةوبنلا

 تاق اجل Ca SENG e .كلذ ىلإ ةراشالا تمدقت ةحيحصلا
 ر ےس ر

 .[۱۸ :نارمع لآ] 4 ميِحَمْلا رمل َوْه الإ هلل آل طفلا ابا رال الواو ةكهلملاو وه الإ لإ ل ما هلا کھا :ىلاعت
 ص ا
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 القل نقف ةنسن ىلخت نما ؟ةياوق يفو

 التو ا ىأَر ُهَّنَأد : ةفيذح نع متاح أ نبالو

 لاق .نوكسو ةعدو يف هلعج ال يأ .لادلا فيفختب (هل هللا عدو الف) :هلوق

 اا :ةيلع ءاغد انهو. :تاذاعسلا وأ

 اكرش اهلعج امنإ :تاداعسلا وبأ لاق (كرشأ دقف ةميمت قلعت نم :ةياور يفو)

 .هعفاد وه يذلا هللا ريغ نم ىذآلا عفد اوبلطو «مهيلع ةبوتكملا ريداقملا عفد اودارأ مهنأل

 نم طيخ هدي يف الجر ىأر هنأ (ةفيذح نع متاح يبأ نبالو) :هللا همحر فنصملا لاق
 ٠١١[. :فسوي] *َنْوِرْتُم مهو الإ ناي مهڪ نمو امو :ىلاعت هلوق التو «هعطقف «ىمحلا

 نب سنوي انثدح باكشأ نب ميهاربإ نب نسحلا نب دمحم انثدح : متاح يبأ نبا لاق

 ‹ضيرم ىلع ةفيذح لخد» :لاق ةورع نع «لوحألا مصاع نع ةملس نب دامح انثدح دمحم

 . 4 نوورتم مهو لإ لاي مهراكأ نمو رمو امو## : لاق مث «هعزتنا وأ هعطقف اًريس هدضع يف ىأرف

 «سيردإ نب دمحم متاح نا نب نمحرلادبع دمحم ونبأ ماماإلا وه متاح ا نباو

 عبس ةنس تام امهريغو ريسفتلاو ليدعتلاو حرجلا بحاص .ظفاحلا يلظنحلا يميمتلا يزارلا

 .ةئامثالثو نيرشعو

 - لشج لاقيو - اًرغصم نيتلمهمب - ليسخ :ناميلا مساو «ناميلا نبا :وه ةفيذحو

 لاقيو «نيقباسلا نم ليلج يباحص «راصنألا فيلح - ةدحوملاب - يسبعلا - نوكس مث رسكب
 ةنس هنع هللا يضر يلع ةفالخ لوأ يف ةفيذح تام «يباحص اًضيأ هوبأو “”رسلا بحاص هل

 . نين الثو تس

 نوقلعي لاهجلا ناكو .ىمحلا نع :يأ (ىمحلا نم طيخ هدي يف الجر ىأر)

 ضيرم ىلع لخد هنآ» :ةفيذح نع عيكو یورو ."ىمحلا عفدل اهوحنو طويخلاو مئامتلا
 ول :لاقو هعطقف «هيف يل يقر ءيش :لاق ؟اذه ام :لاقف طيخ هيف اذإف «هدضع سملف هدوعي

 ةلحار اورفنيل اهدنع اونمك نوقفانملا ناك يتلا ةبقعلا قيرط يف ذخأ نيح كوبت ةوزغ نم هتدوع يف هبحصتسا ايي يبنلا نأل )١(

 ذإ مهئامسأب ةفيذح هلي هللا لوسر ملعأف ‹مهئامسأب هملعأو اوتيب ام ىلع هللا هعلطأف .«توميف اهنع عقيل هك هللا لويشر

 يعدي امك يذلا ىف رس ةفيذح دنع نكي ملو « ةنتفلا ءاقتا مهءامسأ ةفيدح متكتسا مث .مهاذاح نيح مهئامسأب مهادان

 . اهتينابهرو اهسسقو اهسئانك ةينارصنلا يف رارسألا امنإو ؛ هيف رس ال ةينالع مالسالا نأل .ةيفوصلا نم نولاضلا

 موي هنولمعي كلذ ضعبو «دمحم همسأ ٠ نم يديأب اهنودقعي اطرح نود ءةيناثلا ةيلهاجلا لهأ دنع اًدقتعم اذه لازي الو (؟)

 لك دنع نوؤرقيو دمحم مهؤامسآ نمم ةدقع نيعبرأ هنودقعي مث ةبعكلا باب ساقم ىلع هنولمعي كلذ ضعبو .ةعمجلا

 مظعأ نم اذهو «لمحتو الإ مهمعز يف ميقع هسبلت الف ؛مقعلا نم عفان طيخلا اذه: نأ نومعزيو .دحأ هللا وه لق ةدقع

 عاونأ نم عبس ذاختا هلثمو .طويخ يف دقتعي نأ ةيميهبلا ىلإ لب «ىمعلاو ممصلاو مكبلا تاكرد طحأ ىلإ طاطحنالا

 نيكرشملا لهجأ نم مهو «ةيمالسإ ءامسأب نومستي نميف شاف ريثك كلذ هابشأو لفطلا ةرس عم سيك يف قلعت بوبحلا

 .هللاب الإ ةّوق الو لوح الو «ربكألا كرشلا



 ٠١5[. :فسوي] نرسم مهو الإ هاي مهرتڪأ نمو امو هلوق

EEكلذ لثمل امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل يف ظيلغتلا . 

 ا مالكل دهاش هيف حلفأ ام هيلع يهو تام ول يباحصلا نأ : ةيناثلا
 نالا نه كا رشصألا كرقلا نإ

 .ةلاهجلاب رذعُي مل هنأ : ةثلاثلا

 .«اًنهو الإ ا رت ال» :هلوقل رضت لب «ةلجاعلا يف عفنت ال اهنأ 0-21 :ةعبارلا

 كلذ لثم لعف نم ىلع ظيلغتلاب راكنإلا : ةسماخلا
 .هيلإ َلِكُو اًئيش قلعت نم نأب حيرصتلا دالا

 .كرشأ دقف ةميمت قلعت نم نأب حيرصتلا :ةعباسلا

 . كلذ نم ىمحلا نم طيخلا قيلعت نأ : ةنماثلا

 ال بابسألاف :ببس هنأ دقتعي ناك نإو ءاذه لثم راكنإ هيفو «كيلع تيلص ام كيلع وهو تم

 طويخلاو مئامتلا امأو .اهيلع دامتعالا مدع عم ءهلوسرو ىلاعت هللا هحابأ ام الإ اهنم زوجي

 لوقلاب هتلازإو هراكنإ بجي كرش وهف لاهجلا هقلعي امم .كلذ وحنو مسالطلاو زورحلاو
 .هبحاص هيف نذأي مل نإو ؛لعفلاو

 هنع هللا يضر ةفيذح لدتسا (4نْورَتُم مُهَو الإ لاي مهررڪكآ نمو امو :هلوق الو) :هلوق
 كرشلا يف هللا هلزنأ امب رغصألا كرشلا ىلع لالدتسالا ةحص هيفف . كرش اذه نأ ىلع ةيآلاب

 ام ىلإ هلكوف «ءىش الب كسمت لب فعضألا ببسلاب كسمتو هللا نع ىنغتساو هبر ةمحر نع ضرعأ هنأل هيلإ هللا هلكو امنإ )١(

 هب وجمل داخل وكلا دن a a نزلا درعا رن يل

 هذه ىف ء ءاملعلا ٠. نم اريك نأ نخ «هيلع هيبنتلا مدقت دق امم ةيلهاجلا يف مهريغو برعلا يكرشم نم عقو امم مظعأ مهنم عقو

 نوركني ةباحصلاف ‹ضيقن يفرط يف مهنع هللا يضر ةباحصلاو مه اوراصف ربكألا كرشلا ركنأ نم ىلع مهريكن دتشا نورقلا

 تناك كلذكو ؛ةلالضو ةعدب كرشلا اذه نع يهنلا نولعجيو ربكألا كرشلا ركنأ نم ىلع نوركني ءالؤهو ؛كرشلا نم ليلقلا

 ؛هب كرشلا نع يهنلاو هدحو هلل ةدابعلا صالخإو ىلاعت هللا ديحوت نم هب اوثعب اميف مهعيمج لسرلاو ءايبنألا عم ممألا لاح

 ةا هللا لوسر هيلإ اعد ام نورخأتملا ءالؤه سكعف «هلبق نم هب ثعب امك كلذب ةي ادمحم هلسر متاخ ىلاعت هللا ثعب دقو

 هنإف ءراكنإلا ةياغ هب ثعب يذلا ديحوتلا اوركنأو ؛ةرصنلا ةياغ كرشلا نم هنع ىهن ام ءالؤه رصنف «مهريغو برعلا يكرشم

 اهلا ةه َلَمْجأ : اولاقف اهنم ديرأ امو هل تعضو يذلا اهانعم اوفرع «اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق» : شيرقل لاق امل لك

 ١[ :تافاصلا] دورك هلأ الإ َهَلِإ آل مل يق اإ اک ْمُبَنِإ 8 :ىلاعت لاقو [5 :ص] .تايآلا بام ءس اه َّنِ ادو
 هللا اودبعا» :لوقي : تلق ؟مكرمأي اذامف :هل لاق ايي يبنلا نع نايفس 5 لقره لاؤس يف هريغو يراخبلا حيحص يفو

 .«ةلصلاو فافعلاو قدصلاو ةالصلاب انرمأيو «مكؤابآ لوقي ام اوكرتاو ءاًئيش هب اوكرشت الو هدحو



 يف يتلا تايآلاب نولدتسي ةباحصلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ةفيذح ةوالت :ةعشاتلا

 .ةرقبلا ةيأ يف سابع نبا ركذ امك ءرغصألا ىلع ربكألا كرشلا

 . كلذ نم نيعلا نع عدولا قيلعت نأ : ةرشاعلا

 الف ةعدو قلعت نمو ءهل متي ال هللا نأ ةميمت قلعت نم ىلع ءاعدلا :ةرشع ةيداحلا

 .هل هللا كرت يأ .هل هللا "عدو

 سابع نبا نع ةيآلا هذه ىنعم مّدقتو كالا ىج يف هلوخدو «هل ةيآلا لومشل ءربكألا

 نيبي ام :ةباحصلا نع راثآلا هذه يفو .ملعأ هللاو .هريغو مالسالا خيش مالك يف «هريغو

 .هلامك يفاني وأ هيفاني امو ديحوتلاب مهملع لامك
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 .نوكس الو ةعد يف هللا هلعجي الأ هيلع ءاعد هنأب هريغ هرسفو بحي ام هل هللا كرت الف ع : كرك : فنصملا هرسف :عدو )١(
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 (مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب) :هلوق

 . كلذ يف فلسلا نع درو امو ىلا قه ئأ

 هرافسأ ضعب يف هيب يبنلا عم ناك هنأ :يراصنألا ريشب يبأ نع حيحصلا يف) :هلوق

 ثيدحلا اذه («تعطق الإ ةدالق وأ رتو نم ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبي ال نأ و سرا

 . نيحيحصلا يف

 نبا هلاق «ديبع نب سيق همسا ليق «ةمجعملا رسكو هلوأ حتفب (ريشب يبأ نع) :هلوق

 تامو قدنخلا دهش «يباحص وهو «حيحص مسا ىلع هل فقوي ال :ربلادبع نبا لاقو .دعس

 :ةثاهلا قوات هنا لاتو  قيقسلا دعب

 .ةبعت قلع كقأ مل + ظفاحبلا لاق (هرافشأ نضعب ىف هلو
 م ف اسا نا نييك اعلا كلذ سور اقتراع ضب نبذ وهدا وسو و

 ۰ ۰ ا
 .لعاف هنأ ىلع عوفرم «ةدالق»و «نيتحوتفملا فاقلاو ةيتحتلا ةانثملاب (نيقبي ال نأ) :هلوق

 هريغب هولدبأ رتولا قلولخا اذإ ةيلهاجلا لهأ ناكو .سوقلا راتوأ دحاو «نيتحتفب «رتولا»و

 ظ .نيعلا ةبادلا نع عفدي هنأ مهنم اًداقتعا ا هب اوو
 وأ رتو نم ةدالق :هخيش لاق له كش يوارلا نأ :هانعم (تعطق الإ ةدالق وأ) :

 :لاقف ؟ةدالقلا نع ليس هنأ :كلام نع يور ام لوألا ديؤيو ؟هديقي ملو قلطأو ا :لاق

 . كش ريغب .«ةدالق الو» :دواد يبألو «رتولا يف الإ اهتهاركب تعمس اما

 ىلع «دئالقلا عطقب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ كلام لوأت :ةنسلأ حرش يف يوغبلا لاق

 .ذوعلا اهيلع نوقلعيو مئامتلاو راتوألا كلت نودشي اوناك مهنأ كلذو .نيعلا لجأ نم هنأ

 ام كلذ لثمو .هب داقتل ةبادلا قنع يف عضوي لبحلاو ؛ءاسنلل ةنيزلاو يلحلا نم قنعلا يف عضوي ام :ةدالقلا ىنعم لصأو )١(

 ةودح نم تيناوحلاو تويبلا باوبأ ىلع مهضعب هعضي امو هوحنو درف ةروص نم تارايسلا ىلع مويلا سانلا ضعب هقلعي

 كرشلا ىلإ لصي دقو ىهنلا دشأ هنع ىهنملا ةيلهاجلا لمع نم هلك كلذ ريغ وأ ةطنحلا نم لبانس قيلعتو «ناصح وأ رامح

 .ءوسلاو رضلا ةقيقح عفدي يذلا وه هنأ هيف دقتعي نيح مهضعب دنع ربكألا
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 ىَقّرلا نإ :لوقي يي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 ( .دواد وبأو ةه أ هاور كش ةلوتلاو مِئامتلاو

 اك

 اهتلازإب هيي يبنلا مهرمأف «نيعلا اهبيصت الئل ؛راتوألا لبالا نودلقي اوناك :ديبع وبأ لاق
 .هريغو يزوجلا نبا لاق اذكو . اًئيش درت ال راتوألا نأب مهل اًمالعإ

 ان )هل هللا ا و :هعفر «رماع نب ةبقع ثيدح هديؤيو : ظفاحلا لاق

 :كاذ وجو لآ تخ دولا قمر قلع ام يهو «دواد وب

 مئامتلاو ىقرلا نإ» :لوقي هللا لوسر تعمس :دوعسم نبا نعو) :فنصملا لاق

 ظ :(دؤاذ:قوباو دما هاوو كرش ةلوتلاو

 ىأر هللادبع نإ) :تلاق دوعسم نب هللادبع ةأرما بنيز نع :دواد ىبأ ظفلو «ةصق هيفو

 لا مق دق مق عاف لاف ف ل سر طخ ؛ تلق اذه ام لاف اط نقع ىف
 ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس “"كرشلا نع ءاينغأل هللادبع لآ متنأ

 . تنكس ىقر اذإف «يدوهيلا نالف ىلإ فلتخأ تنكو «فذقت ينيع تناك دقل :تلقف «كرش

 ‹كيفكي ناك امنإ .اهنع فك اذإف «هديب اهسخني ناك «ناطيشلا لمع كلذ امنإ :هللادبع لاقف

 ال «يفاشلا تنأ فشاو «سانلا بر «سابلا بهذأ» :لوقي هيي هللا لوسر ناك امك يلوقت نأ

 ‹حيحص :لاقو مكاحلاو نابح نباو هجام نبا هاورو «اًمقس رداغي ال ءافش كؤافش الإ ءافش

 . يبهذلا هرقأو

 الخ ام ليلدلا هنم صخو «مئازعلا ىمست يتلا يهو) :فنصملا لاق (ىقرلا نإ) :هلوق

 ةفوصوملا ىقرلا نأ ىلإ ريشي (ةمحلاو نيعلا نم ل هللا لوسر هيف صخر دقف «كرشلا نم

 هتافصو هللا ءامسأ الإ اهيف ركذي مل اذإ امأو «هللا ريغب اهيف ناعتسي يتلا يه اًكرش اهنوكب

 .بحتسم وأ زئاج نسح اذهف لَك يبنلا نع روثأملاو ؟؛هتايآو

 ما لا مدقت امك (ةمحلاو نيعلا نم ةي هللا لوسر هيف صخر دقف) :هلوق
 :كلام نب فوع نع ملسم حيحص يف امك ؛اهريغ نم ىقرلا يف صخر اذكو .(ديحوتلا ققح

 .مكاقر ىلع اوضرعأ» :لاقف ؟كلذ يف ىرت فيك هللا لوسراي :انلقف ؛ةيلهاجلا يف ىقرن انك

 .ةريثك ثيداحأ بابلا يفو «اكرش نكت مل ام ىقرلاب سأب ال

 انيلع لخدت زوجع تناك» : ظفلب هجام نبا دنع وهو . مئامتلا قيلعت باب يف دواد يبأ ننس يف سيل انه ىلإ ثيدحلا لوأ نم )١(

 تبجتحا هتوص تعمس املف ءاموي لخدف دي يا 0 ليوط ريرس انل ناكو «ةرمحلا نم



۱۰۹ 

 نآرقلا نم قلعملا ناك اذإ نكل «نيعلا نع دالوألا ىلع قلعي ءيش :«مِئامتلا»

 . هع هللا یصر دوعسم

 نآرقلاب تناك اذإف ؛اهزاجأو اهب رمأو «ىقُرو ىقَر دق مالسلا هيلع ناكو :يباطخلا لاق

 ناسل ريغب اهنم ناك اميف عنملاو ةهاركلا تءاج امنإو ءاهب رومأم وأ ةحابم يهف هللا ءامسأبو

 ادا ال قادوا ذك ناك اهر هتاف: «بوقللا
 .تافآلا مهنع عفدت اهنأو ؛اهنوطاعتي يتلا ةيلهاجلا بهاذم ىلع ناك ام كلذ نم : تلق

 SS E لرب انجل ين اريساوما نا : مالسالا خيش لاقو

 امأف ؛ةيبرعلا ال نمل صخري امنإو «ةيبرعلا ريغب ءاعدلا هركي هنأل :هانعم فرع ولو

 .'ءالسإلا نيد نم سيلف اًراعش ةيمجعألا ظافلألا لعج
 نوكي نأ :طورش ةثالث عامتجا دنع ىقرلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دق :يطويسلا لاقو

 رثؤت ال ةيقرلا نأ دقتعي نأو «هانعم فرعي امو يبرعلا ناسللابو «هتافصو هئامسأب وأ هللا مالكب

 . ىلاعت هللا ريدقتب لب ءاهتاذب

 : يلاخلخلا لاقو (نيعلا نع دالوألا ىلع قلعي ءيش) :فنصملا لاق (مئامتلاو) :هلوق

 يهنم اذه «نيعلا عفدل ؛ماظعو تازرخ نم نايبصلا قانعأب قلعي ام يهو ةميمت عمج مئامتلا

 .هتافصو هئامسأبو هللاب الإ تايذؤملا عفد بلطي الو «هللا الإ عفاد ال هنأل .هنع

 مل مهضعبو .فلسلا ضعب هيف صخرف نآرقلا نم داخل ناك اذإ ا : فنصملا لاق

 مئامتلا قيلعت زاوج يف اوفلتخا - مهدعب نمف ديعباتلاو د نم - ا نأ ملعا

 نب ورمع نب هللادبع لوق وهو «كلذ زوجي ةفئاط تلاقف .هتافصو هللا ءامسأو نآرقلا نم ىتلا

 اولمحو .ةياور يف دمحأو رقابلا رفعج وبأ لاق هبو .ةشئاع نع يور ام رهاظ وهو °" صاعلا

 امم اهلاثمأو «تولجلج ايهارش ايهأ تاوءابصأ «هدهد نددرك ندكرك» مهداروأ يف ةيفوصلا قرطلا بابرأ لوق لثم كلذو )١(

 لصأ نأ ىلع لدي هريغ اذهو «نيبم يبرع مالسإلا نأل «ءيش يف مالسالا نيد نم سيل هلك اذهف هللا ركذ هنأ هنع نولوقي

 نم مهبولق اوألمو اًبازحأو اًعيش مهوقرفف نيملسملل اهب اوداك «ةينانوي ةيسراف ةيدنه ةيدوهي ةعدخ ةيفوصلا قرطلا هذه
 .ةيمالسالا ةلودلا ضيوقت نم نوديري ام ىلإ كلذ نم اولصوف «ةيبوبرلا يف كرشلاو ةيهلالا يف كرشلا

 قع یف هقاعيو اولا یف هيكرو «نابكلا کاو حح تاك ورمع نبا نأ اهيفانآل اده ىلع لد الو: ,ةقيعبم كالذي ةياوزلا ©
 ليلدبو .حول يف ال ةقرو يف بتكت ةميمتلاو ةميمت هنأ ىلع ال ريغصلا هظفحيل حوللا يف هقلعي ناك هنأ رهاظلاف راغصلا

 نيذلا ةباحصلا رابك لمعو ةَ هللا لوسر ثيدح هب كرتي ال ورمع نب هللادبع نم يدرف لمع وهف ناك امفيكو .رابكلا هظيفحت
 ظ .مهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع لثم اولمعي مل
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 .كرش اهيف يتلا مئامتلا ىلع ثيدحلا

 «ةفيذح لوق رهاظ وهو .سابع نباو دوعسم نبا لاق هبو .كلذ زوجي ال :ةفئاط تلاقو

 يف دمحأو «دوعسم نبا باحصأ مهنم «نيعباتلا نم ةعامج لاق هبو «ميكع نباو رماع نب ةبقعو

 . "انعم يف امو ثيدحلا اذهب اوجتحاو .نورخأتملا اهب مزجو «هباحصأ نم ريثك اهراتخا ةياور
 : لمأتملل رهظت ةثالث هوجول حيحصلا وه اذه :تلق

 قيلعت ىلإ يضفي هنإف «ةعيرذلا دس :يناثلاو .مومعلل صّصخم الو يهنلا ٌمومع :لوألا

 ءاضق لاح ىف هعم هلمحب قلعملا هنهتمي نأ دب الف قلع اذإ هنأ :ثلاثلا .كلذك سيل ام

 ۰ . "كلذ نو ءا الاو ةحاخلا

 ةبرغ كلذب كل نيبتي مهنع ىلاعت هللا يضر فلسلا هيلع ناك امو ثيداحألا هذه لمأتو

 روبقلا ميظعت نم :ةلضفملا نورقلا دعب ريثكلا هيف عقو ام ميظع تفرع نإ اًصوصخ «مالسإلا
 تابغرلاو تاوعدلا لج فرصو «هجولاو بلقلاب اهيلإ لابقالاو اهيلع دجاسملا ذاختاو

 َعْدَت الو :ىلاعت لاق امك هنود نم اهيلإ ىلاعت هللا قح يه يتلا تادابعلا عاونأو تابهرلاو
 ر ےس و رص ا ا رس ر ر

 تس الف رضب ا يطا نم 4إ نإ تمم نو شب الو عقب ال ام ونا نرد نم

 ور ھم مر ويا

 4 ْمِصْيلَأ ٌروفَعْلا وهو ءوِداَبِع نم ءاي نم دب بيعي بلصق دار دل رت وإلا هه

 امب مهملع لامكل هباحصأو ةي هللا لوسر اهنع ىهن دقف تيفخ نإو ةيكرشلا رومألا هذه نأ نايب دوصقملاو :نويعلا ةرق يف )١(

 امب ىولبلا تمع دقو ؛ عفن بلج وأ رضلا عفد يف هللا ريغب بلقلا قلعتل هريثكو هليلق كرشلا يفن نم «هللا الإ هلإ ال» هيلع تلد
 مظعأ وه امم عقو ام فرع نيبابلا نيذه يف ةروكذملا ةيكرشلا رومألا هذه فرع نمف «ةفعاضم فاعضأب كلذ نم مظعأ وه

 نينا الزور راجل lS E Sl SG ياكم اع زاك ان توتر ملاعب مدد امك كلا نع

 . رئابكلا نم ربكأ وهف رغصألا كرشلا

 ىده نآرقلا لزنأ هللا نإف «هلوسرلو هلل ةداحمو "هب تءاج امل ةضقانمو هللا تايآب ءازهتسا دشأ ءازهتسا كلذ لعف نألو (۲)

 ةرسحل هنإو .نيقتملل ةركذتل هنإو .اًراسخ الإ نيملاظلا ديزي الو رودصلا ىف امل ءافشو ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل

 مث هب نورتشي نيذلا هب نولكأتملا هب بعالتيل الو . مئامتو اًبجح ذختُيل نآرقلا لزني ملو .نيقيلا قحل هنإو .نيرفاكلا ىلع
 .هب مكحلا كرت ىلع ءاسؤرلا أرجو نآرقلا ةمرحب بهذ امم كلذ لاثمأو رباقملا ىلع هنوؤرقي نيذلاو . اليلق

 نأ باوضلاو ءرظن هيف هذه لوقأ .خلإ (هب تءاج امل ةضقانمو «هللا تايآب ءازهتسا دشأ ءازهتسا كلذ لعف نألو) :هلوق (#)

 ام بسح ىلع ربكأ ارش نوكي دقو «ةيلهاجلاب هبشتلا نمو ءرغصألا كرشلا نم لب نيدلاب ءازهتسالا نم سيل مئامتلا قيلعت
 دقتعا اذإ امأ داقتعالا اذه هبشأ امو لجو رع هللا نود رضتو عفنت اهنأو ءاهيف عفنلا داقتعا نم قيلعتلا بحاص بلقب موقي

 اهنع ىهن لب ءاّببس اهلعجي مل هناحبس هللا نأل ءرغصألا كرشلا نم اذهف كلذ وحنو نجلا وأ نيعلا نم ةمالسلل ببس اهنأ

 ناك ولو اهب قلعتلاو اهيلإ تافتلالا نم اهبحاص بلقب موقي امل الإ كاذ امو . ةي هلوسر ناسل ىلع كرش اهنأ نيبو رذحو

 هک ورو اوفا أ لف لجو زع هللا لاق امك مالسالا نع ةدرو اًرفك كلذ نكل هناحبس هللا تايآب ءازهتسا اهقيلعت

 مئامتلا قيلعت نإ لاق ملعلا لهأ نم اًدحأ ملعن الو ء[٠٦ :٠٠ ةبوتلا] ةيآلا 4س دب مرق ف اورد ال © نوره

 ءاهتكربو اهعفن ءاجر ةنسلاو نآرقلا نم مئامتلا نوقلعي امنإ مهنإف كلذ فلاخي نيقلعملا نم عقاولا نألو هللا تايآب ءازهتسا

 .ناعتسملا هللاو .لمأت نمل حضاو نيب اذهو ءاهب ءازهتسالا دصقل ال



١١١ 

 مح لقف ةكرشلا نم الخ ام ليلدلا هنم صحو «مئازعلا ىمس لا یھ : (ىَقّرلا»و

 .ةمحلاو نيعلا نم هيك هللا لوسر هيف

 .رصحت نأ نم رثكأ نآرقلا يف اهرئاظنو 2٠١5 ٠١7[ :سنوي]

 اهجوز ىلإ ةأرملا ببحي هنأ نومعزي هنوعنصي ءيش يه) :فنصملا لاق (ةلوتلا) :هلوق

 نابح نبا حيحص يف امك .ثيدحلا يوار دوعسم نبا اهرسف اذهبو .(هتأرما ىلإ لجرلاو

 ءيش :لاق ؟ةلوتلا امف ءاهانفرع دق مئامتلاو ىقرلا هذه .نمحرلا دبع ابأاي :اولاق» :مكاحلاو

 . «نهجاوزأ ىلإ هب نببحتي ءاسنلا هعنصي

 بلجت ةأرملا تناك ءيش - اًففخم ماللاو واولا حتفو ةانثملا رسكب - ةلوتلا : ظفاحلا لاق

 . ملعأ هللاو . '"”رحسلا نم برض وهو ءاهجوز ةبحم هب
 . ىلاعت لا رغ ناق بلجو راضملا عفد نم هب داري امل كرشلا نم ناكو

 دمحأ هاور «هيلإ َلِكُو اًئيش قلعت نم» :اًعوفرم ميكع نب هللادبع نعو) :فنصملا لاق

 ىنكيو ؛اًرغصم ةلمهملا مضب وه :ميكع نب هللادبعو .مكاحلاو دواد وبأ هاورو .(يذمرتلاو

 حيحص عامس هل فرعي الو يي يبنلا نمز كردأ :يراخبلا لاق .يفوكلا ينهجلا ؛دبعم ابأ

 .ةقث ناكو ةفيذح ةايح يف نئادملا مدقو ةفوكلا نكس :بيطخلا لاق .متاح وبأ لاق اذكو

 | . جاجحلا ةيالو يف تام هنأ هريغ نع دعس نبا ركذو

 '"امهب نوكيو «لعفلاب نوكيو «بلقلاب نوكي قلعتلا (هيلإ لكو اًئيش قلعت نم) هلوق
 ًاجتلاو هب هجئاوح لزنأو هللاب قلعت نمف .هقلعت يذلا ءيشلا كلذ ىلإ هللا هلكو يأ «هيلإ لكو»

 نكس وأ هريغب قلعت نمو ءريسع لك هل رسيو ديعب لك هيلإ برقو هافك «هيلإ هرمأ ضوفو «هيلإ
 فورعم اذهو .ءهلذخو كلذ ىلإ هللا هلكو :كلذ وحتو ةهمئامتو :ةئاودو. هلقغو .هيأر ىلإ

 .[* :قالطلا] 4ةهْيَسَح رهف هللا لع لوب سو :ىلاعت لاق . براجتلاو صوصنلاب

 عمس نم انثدح :بدؤملا ديعس وبأ انثدح :مساقلا نب ماشه انثدح :دمحأ مامالا لاقو

 اليلضت كلذ نولعفي مهنإف .هللا ءامسأو نآرقلا نم هنوبتكي ام نأو «نونيدتمو نوملسم مهنأ ءاسنلل اهنوعنصي نيذلا معز نإو )١(

 طوطخبو ةيلهاج ةيعدأب هنوجزميو ؛صاخ دادمبو ةعّطقم افورح دوهيلا ةقيرط ىلع هنوبتكي مهنأل «هيف اًداحلإو نآرقلاب

 رخسي ناك هنأو - ناميلس رفك نودقتعي نيذلا دوهيلا معزي امك - ا ا

 نأ نومعزيو «تاالوتلاو مئامتلا نوبتكي نيذلا نولاجدلا ةيدوهيلا ةديقعلا هذه ىلعو . هللا نم ةزجعمب هل رحسلاب نجلا

 ةصوصخملا تاودألاو روخبلا نم اًعاونأ نوذختيو ةيرحسلا لامعألا نم مهنم بلطي امب نوموقي اًمادخ ءامسألاو فورحلل

 .ميظعلا رفكلا نم كلذ لكو .مهنيطايش اهب يحوي يتلا

 عفدي وأ هعفني هنأ دقتعي ءيش ىلإ هللا نع بلقلا تافتلا وهو .لعفلاو لوقلا هنع أشنيو بلقلاب نوكي قلعتلا :نويعلا ةرق يف (۲)
 لف نح وهو هلل ٌمُهَجَو ملْسَأ نم لب SRA a يدل او كالا دك تن تيحاج ل ذك اللا كح

 ناك نإو ؛ديحوتلا لامك يفاني وهف رغصألا كرشلا نم ناك نإف ١١7[ :ةرقبلا] نرحب ْمُه الو ْمِهْيَلَع ُفْوَح لَو وير دنع مرج

 حصي الو «مالسالا نيد نع جورخو «هللاب رفك وهف كلذ وحنو تيغاوطلاو دهاشملاو روبقلا بابرأ ةدابعك ربكألا كرشلا نم
 . لمع الو لوق هعم



۲ 

 .هتأرما ىلإ لجرلاو ءاهجوز ىلإ ةأرملا ببحي هنأ نومعزي هنوعنصي ءيش :«ةلوتلا»و

 يذمرتلاو دمحأ هاور (هْيَلِإ َّلِكو اًئْيَس َوَلعَت ْنَم» : اًعوفرم ميکع نب هللادبع نعو

 ةايحلا َّلَعَل «عفيور اي» ئ هللا لوسر يل لاق :لاق عفيور نع دمحأ ماعلا ىورو
 3 ف ر

 وأ ةّباد عيجرب ىَجْنَتْسا وأ اّرَنَو َدَّلَقَت ْوَأ ُهتيْحِل َدَمَع ْنَم نأ سالا ربخأق كب ٌلوطَتَس

 هظفحأ اًئيدح ينثدح :تلقف تيبلاب فوطي وهو هبنم نب بهو تيقل» :لاق يناسارخلا ءاطع

 امأ ؛دواداي :دواد ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ «معن :لاق ءزجوأو اذه يماقم يف كنع

 هديكتف - هتين نم كلذ فرعأ - يقلخ نود يدابع نم دبع يب مصتعي ال ‹يتمظعو يتزعو

 امأ . اًجرخم نهنيب نم هل تلعج الإ نهيف نمو عبسلا نوضرألاو «نهيف نمو عبسلا تاومسلا

 تعطق الإ «هتين نم كلذ فرعأ «ينود قولخمب يدابع نم دبع مصتعي ال يتمظعو يتزعو

 .«كله اهتيدوأ یاب لابا ال مث «هيملق تحت نم ضرألا تكا و هلو نم ءامسلا تاي

 ؛ عفيوراي» :ِةكك هللا لوسر يل لاق :لاق عفيور نع دمحأ مامالا ىورو) :فنصملا لاق

 ةباد عيجرب ىجنتسا وأ اًرتو دلقت وأ هتيحل دقع نم نأ سانلا ربخأف «كب لوطتس ةايحلا لعل

 . (هنم ءيرب اًدمحم نإف «مظع وأ

 نع امهالك بيشألا ىسوم نب نسحلاو قاحسإ نب ىيحي نع دمحأ مامالا هاور ثيدحلا

 شايع انثدح :ةعيهل نبا انثدح :نسحلا ظفل اذهو .فنصملا اهرصتخا ةصق هيفو .ةعيهل نبا

 هللا لوسر نمز يف اندحأ ناك» :لاق تباث نب عفيور انثدح :لاق ناتيب نب مييش نع سابع نبا
 هل ريصيل اندحأ نإ ىتح «فصنلا هلو منغي امم فصنلا هيطعي نأ ىلع هيخأ لمج ذخأي هي

 نب ىيحي نع دمحأ هاور مث .«ثيدحلا .ِلَي لوسر يل لاق مث .حدقلا رخآللو شيرلاو لصنلا

 نابيش عمس هنأ «هربخأ ناتيب نب مييش نأ سابع نب شايع انثدلح لضفلا ينثدح ناليغ
 : هيف ليق «ينابتقلا نابيش يناثلا دانسإلا يفو .لاقم هيف ةعيهل نبا .''ثيدحلا .ينابتقلا

 ( . تاقث امهلاجر ةيقبو .لوهجم
 ىلإ هتايح تلاط اًعفيور نإف «ةوبنلا مالعأ نم ملع هيف (كب لوطتس ةايحلا لعل) :هلوق

 تام لؤ :راضنالا نه وهو. .ءاهيلغ اما ضم لامعا نع ةر تامف يشم كيس الص

 .نيسمخو ثالث ةنس

 لك لب «عفيورب اًصتخم اذه سيلو «سانلا رابخإ بوجو ىلع ليلد (سانلا ربخأف) :هلوق

 انربخأ ءينادمهلا بهوم نب هللادبع نب دلاخ نب ديزي انثدح «هب ىجنتسي وأ هنع ىهني ام باب يف دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(

 نابيش نع هربخأ ناتيب نب مييش نأ - فاقلا رسكب - ينابتقلا سابع نب شايع نع - يرصملا ةلاضف نبا ينعي - لضفملا

 اًدنس هل قاس مث . خلإ - هعم انرسف :نابيش لاق ضرألا لفسأ ىلع تباث نب عفيور لمعتسا دلخم نبا ةملسم نأ : ينابتقلا

 يناشيجلا ملاس يبأ نع اضيأ ثيدحلا اذهب هربخأ ناتيب نب مييش نأ : شايع نع لضفم انثدح «دلاخ نب ديزي انثدح ءرخآ

 .يئاسنلا هاورو :يرذنملا لاقو ةعيهل نبا امهدحأ يف سيلو .ها .ورمع نب هللادبع نع
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 ماس ع

 . هم ءيرت Ey ناف مظَع

 . عيكو هاور «ةبقر ٍلْذِعك ناك ٍناسْنِإ ْنِم ةّميِمَت َعَطَق ْنَم١ :لاق ريبجج نب ديعس نعو
 . «نآرقلا ٍرْيَغو ِنآْرُقلا َنِم ءاهّلُك َمِئاَمَتلا َنوُهَرْكَي اوُناَك١ :لاق ميهاربإ نع هلو

 وه كرتشا نإف «هب مهمالعإ بجو سانلا هيلإ جاتحي امم هريغ دنع سيل ملع هدنع ناك نم

 .دواد يبأ ننس حرش يف ةعرز وبأ هلاق .ةيافك ضرف غيلبتلاف كلذ ملع يف هريغو

 هلاق .مضلاو رسكلاب «ىحل عمجلاو ؛ريغ ال ماللا رسكب (هتيحل دقع نم نأ) :هلوق

 ( . يرهوجلا
 هنولعفي اوناك ام :امهدحأ :نيهجو ىلع رفيف ةيحللا دقع نع هيهن امأ :يباطخلا لاق

 لاق .اهنودقعيو اهنولتفي مجاعألا ضعب يز نم كلذو ؛مهاحل st اوناك «برحلا يف

 لعف نم كلذو ءدعجتيو دقعتيل رعشلا ةجلاعم هانعم نأ :امهيناث . اًبجعو اًربكت :تاداعسلا وبأ

 امك ءةالصلا يف ةيحللا دقع ىلع هلمح ىلوألاو :ىقارعلا نب ةعرز وبأ لاقو ثينأتلا لهأ

 . 2"ةالصلا يف هتيحل دقع نم نأ» :هيفو عيبرلا نب دمحم ةياور هيلع تلد

 عيبرلا نب دمحم ةياور يفو هتباد قنع وأ هقنع يف ةدالق هلعج يأ (اًرتو دلقت وأ) :هلوق

 0 ا ( .(ةميمت ديري - اًرتو دلقت وأ»

 «تاجاحلا ءاضق مهلأسو «تاومألاب لد نمب فيكف اًرتو دلقت نميف اذه ناك اذإف

 ؟تامكحملا تايآلا يف هظيلغتو هنع يهنلا ءاج يذلا «تابركلا جيرفتو

 نم ءيرب يأ :يوونلا لاق (هنم ءيرب اًدمحم نإف مظع وأ ةباد عيجرب ىجنتسا وأ) :هلوق

 هللا رفغيف اهرهاظ نع اهفرصب ثيداحألا لوأتي ام اًريثك يوونلاو .رهاظلا فالخ اذهو «هلعف

 ظ .[هلعفو «لعافلا نم ءيرب وه لب] .هل ىلاعت

 الو ثورلاب اوجنتست ال» :اًعوفرم هنع هللا يضر دوعسم نبا نع «ملسم حيحص يفو
 بهذم رهاظ وه امك امهب ءاجنتسالا يزجي ال هيلعو «نجلا نم ' مكناوخإ ٌداز هنإف ماظعلا

 مظعب ىجنتسُي نأ ىهن يب يبلا نأ» : ةريره يبأ نع ينطقرادلاو ةه ودا قور اهلا خا

 .«نارهطي ال امهنإ :لاقو «ثور وأ
 (عيكو هاور (ةبقر لدعك ناك ناسنإ نم ةميمت عطق نما "لات وج اغ :هلوق

 نأل السرم اذه نوكيو يأرلاب لاقي ال كلذ لثم نأل .عفرلا مكح هل ملعلا لهأ دنع اذه

 نب ديز ثيدح يفو «هضعب يهو كلذل هفارطأ كرتيف براشلا فارطأ لتف نم ريثك هلعفي ام اذه هبشيو تلق :نويعلا ةّرق يف )١(

 يفو ‹ حيحص :لاقو يذمرتلاو ىئاسنلاو دمحأ هاور «انم سيلف هبراش نم ذخأي مل نم : ا هللا لوسر لاق :لاق مقرأ

 ىلع عامجإلا مزح نبا ردو «بوجولا ىلع لدي كلذو . «ىحللا اوفعأو براوشلا اوفحأ « نيكرشملا اوملاخ» : حيحصلا

 ظ . كلذل هنع ىهنلا نيعتيف ضرف هنأ



 نبات
 . مئامتلاو ىقرلا ريسفت :ىلوآلا

 .ةلوتلا ريسفت : ةيناثلا

 ءا ريغ نم كوشلا نم اهلك هثالثلا هذه نأ :ةثلاثلا

 .كلذ نم سيل ةمحلاو نيعلا نم قحلا مالكلاب ةيقرلا نأ :ةعبارلا

 كلذ نم ىه له ءاملعلا فلتخا دقف نآرقلا نم تناك اذإ ةميمتل لا نأ الا
0( 

 ال مأ

 ت قاع ىلا قلعت دأ :ةداسلا

 .ارتو قلعت نم ىلع ديدشلا ديعولا :ةعباسلا

 . ناسنإ نم ةميمت عطق نم باوث لضف : ةنماثلا

 هدارم نأل .فالتخالا نم مدقت ام فلاخي ال ميهاربإ مالك نأ : ةعساتلا

 1 , .5 8 د )1( 0

 عبس ةنس تام . هتقبطو دمحأ مامالا هنع ىور .هريغو عماجلا اهنم فيناصت بحاص «مامإ ةقث

 ( .ةئامو نيعستو

 (نآرقلا ريغو نآرقلا نم اهلك مئامتلا نوهركي اوناك :لاق ميهاربإ نع هلو) :هلوق

 .ءاهقفلا رابك نم ةقث نارمع ابأ ىنكي «يفوكلا يعخنلا ديزي نب ميهاربإ مامالا وه ميهاربإو
 هلو «نيعستو تس ةنس تام .اهنم عامس هل تبثي ملو «ةشئاع ىلع لخد :يزملا لاق

 هو را سن وسبا
 «دوعسم نب هللا دبع باحصأ كلذب هدارم ءهرخآ ىلإ .(مئامتلا نوهركي اوناك) رف

 نب عيبرلاو «قورسمو «يناملسلا ةديبعو «ديوس نب ثراحلاو «لئاو يبأو «دوسألاو يضع

 يف ميهاربإ اهملعتسي ةغيصلا هذهو نيعباتلا تاداس نم مهو «مهريغو ةلفغ نب ديوسو « ميثخ

 .هريغو يقارعلا ظافحلا كلذ نيب امك مهلاوقأ ةياكح

 عاود داع هل
 و رک منذ

 هنأ مدقت ام عم هيفو ؛بجي امم كلذ نأو اهعطق يف بيغرتلاو مئامتلا قيلعت نع يهنلا بجي اذه ىلعف :نويعلا ةرق يف )١(

 رخاوأ يف مالسالا ةبرغ تدتشا املف «هنع يهنلاو هريثكو هليلق كرشلا ميظعت نم مهنع هللا يضر فلسلا لاح نايبو كرش

 .ىفخي ال امك ملعلا ىلإ بستني نم دنع ىتح تاركنملا مظعأ هنم مظعأ وه امو اذه راكنإ راص ةمألا هذه
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 باب - 6
 امهوحنو رجح وأ ةرجشب كزبت نم

 ر

 ۲١١٠۹[. :مجنلا] ىلا ةا هوم 0 ّرغلاَو تل مير فا# :ىلاعت هللا لوقو

 كرش وف أ كل وحنو ربقو ةعقبك (امهوحنو رجح وأ ةرجشب كرين ق باب) : هلوق

 تايآلا (43هرتشْلا َهَتَتا ةو © ملو تدا ميِد :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق
 نبا لاقو .لاله ينبل ةانمو «ةنانك ينبو شيرقل 00 «فيقثل تاللا تناكو [۱۹١٠۲:مجنلا]

 | .ةعازخو ليذهل تناك :ماشه

 ءدهاجمو «ريبزلا نباو «سابع نبا أرقو «ءاتلا فيفختب :روهمجلا أرقف (تاللا) امأف

 .ءاتلا ديدشتب سيّورو «حلاص وبأو «ديمحو
 نبا لاق :.زيزعلا نم :«ىزعلاو ؟هلإلا نم «تآللا اوهس: :شمعألا لاق لوألا  ىلعف

 نع هللا ىلاعت «هنم ةثنؤم «تالللا :اولاقف «ىلاعت هللا مسا نم اهمسا اوقتشا دق اوناكو :ريرج

 .زيزعلا نم ءىّرعلا اذكو :لاق اًريبك اًرلع مهلوق

 راتسأ هل «فئاطلاب تيب اهيلع ءةشوقنم ءاضيب ةرخص تناك تاللا :ريثك نبا لاقو

 نم ىلع اهب نورختفي - اهعبت نمو فيقث مهو - فئاطلا لهأ دنع مظعم ءانف اهلوحو .ةندسو
 ةبعش نب ةريغملا دلع هللا لوسر ثعبف :ماشه نبا لاق را وعلا ءايحأ نم مهادع

 ظ / .رانلاب اهقرحو اهمدهف

 ىلع اوفكع تام املف ؛جاحلل قيوسلا تلي الجر ناك» :سابع نبا لاق ةيناثلا ىلعو

 ؛ اهيلع هولسيو ةرخص دنع نمسلاو قيوسلا عيبي ناك» :سابع نبا لاق .يراخبلا هركذ «هربق
 دهاجم نعو ''"قيوسلا بحاصل اًماظعإ ةرخصلا كلت فيقث تدبع «لجرلا كلذ تام املف

 نبا نع متاح يبأ نبا ىور اذكو .روصنم نب ديعس هاور «هودبع تام املف» :لاقو هوحن

 .ملعلا لهأ نم ةعامج لاق اذه وحنبو «هودبع مهنأ» : سابع

 .اًميظعتو اًهيلأت ربقلاو ةرخصلا اودبع مهنإف .نيلوقلا نيب ةافانم ال :تلق

 لهأ نأ ناب ةفو :ءاناثؤأ 'تذختاو. نوبقلا ىلع :تانقلاو. .دهاشملا تي اذه. للو

 .مانصألاو نيحلاصلا نودبعي اوناك ةيلهاجلا

 يبأ نع كلام نب ورمع قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو . 577 ص ۸ ج :يرابلا حتف يفو .نمسلا ءالسلا :ةياهنلا يفو )١(

 «هودبعف «نمس الإ دحأ هنم برشي الف ءرجحلا ىلع قيوسلا تلي ناك» - ةدايز هيف هظفلو - سابع نبا نع ءازوجلا
 نم ؤلسي ناكف منغ هل اهيلعو فئاطلاب ةرخص ىلع ةيلهاجلا يف الجر ناك» :دهاجم نعف لجرلا اذه مسا يف فلتخاو
 ضعب معزو .هودبع تام املف . سانلا نم هب رمي نم معطيو اًسيح هنم لعجيف طقألاو فئاطلا بيبز نم ذخأيو .اهلسر

 . اًرصتخم ها .«برظلا نب رماع هنأ سانلا
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 نفئاطلاو كف ني < ةف ناتساو ءا اهبلغ ةرحبك تناك رج نأ لاقف.4ىزؤغلا» امو

 هللا لوسر لاقف .«مکل قرع الو ئرعلا ال : ديعأ موي نايفس وبأ لاق امك .اهنومظعي شيرق تناك

 حتف امل :لاق ليفطلا يبأ نع هيودرم نباو يئاسنلا ىورو «مكل ىلوم الو انالوم هللا :اولوق» : دع

 ثالث ىلع تناكو «ىّرعلا اهب تناكو - ةلخن ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعب ةكم ة4 هللا لوسر
 عجرا» :لاقف .هربخأف ةي يبنلا ىتأ مث .اهيلع ناك يذلا تيبلا مدهو «تارمسلا عطقف - تارُْمَس
 اي ىّرع اي :نولوقي مهو لبجلا يف اونعمأ ةنَدَّسلا هترصبأ املف ءدلاخ عجرف ««اًئيش عنصت مل كنإف

 فيسلاب اهمعف :اهسأر ىلع بارتلا نفحت اهّرعش ٌةرشان ةنايرع ةأرما اذإف دلاخ اهاتأف ءىّرع
 هنم مظعأ وه امو اذه لكو :تلق «ىّرعلا كلت» :لاقف .هربخأف ةي هللا لوسر ىلإ عجر مث .اهلتقف

 .دهاشملا يفو تاومألا حئارض دنع ةنمزألا هذه يف عقي

 سوأللاو ةعازخ تناكو «ةنيدملاو ةكم نيب كيد دنع لا تناكف «ةانَم» امأو

 ام ةرثكل :ليقو «نانملا هللا مسا نم :اهقاقتشا لصأو .جحلل اهنم نولهيو اهنومظعي جرزخلاو

 . اهب كربتلل ءامدلا نم اهدنع - قاري يأ - ىمي

 ةكم نيب منص اهنإ) :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع ثيدح يف « هللا همحر يراخبلا لاق

 لاق امك ةيالا ىنعمف «حتفلا ماع اهمدهف يلع ةا هللا لوسر ثعبف» :ماشه نبا لاق «ةنيدملاو

 هلل ءاكرش نوكت ىتح «ترض وأ تعفنأ ؛ةهلآلا هذه متيأرفأ :هريدقت اقذح اهيف نأ :يبطرقلا
 ؟یلاعت

 ىثنأ هدلو نولعجتو اًدلو هل نولعجت :ريثك نبا لاق 4َّقْأْلا ُهْلَو ركل کلا :هلوقو
 نومساقت فيكف .ةلطابو روج يأ 4تّريِض ٌهَمْنَي اإ كي :هلوق ؟روكذلا مكسفنأل نوراتختو
 ثانالا نع مكسفنأ نوهزنتف اًهفسو اًروج تناك نيقولخم نيب تناك ول يتلا ةمسقلا هذه مكبر

 مكسفنأ ءاقلت نم :يأ 4 وابو ْمْأ آهوُمشيَم اأ لإ ىه نإ :هلوقو «ىلاعت هلل نهنولعجتو
 الإ دنتسم مهل سيل : يأ *َّنظلأ الإ نوعي نإ ةجح نم : يأ 4طس نم اب ها دَر 6

 طخ ال وا شالا ىر موا (7ههلبق لطابلا كلسملا اذه اوكلس نيذلا مهئابآب مهنظ ٌنسح

 نم الو «مهساوح قيرط نم ال كلذب ملع مهل سيل مهنإف «بيجتو ءاعدلا عمست اهنأ مهئايلوأب نيكرشملا نظ :انه نظلا )١(
 ىوهت ام «هللا نود نم مهئايلوأب اًملعت نيلهاجلا ديزيو .ةرساخلا مهتراجتل اًجيورت ةندسلا هعيشي امم وه امنإو ؛قداص ربخ

 يف اًبح ال مهرطو ءاضقو مهسفنأ ىوهل ىتوملا كئلوأ نومظعي مهف ؛ةينوكلا بابسألا ريغب مهتجاح ءاضق نم مهسفنأ
 ةندسلا ىرت اذكهو .لوألا دنع تيضق مهتلأسم اودجي مل اذإ ؛رخآ ىلإ تيم نم نولقنتي مهارت كلذلو .نينمؤملاو ناميالا

 رثكأو ةكرب مظعأ هربق دنع اولقتنا يذلا يلولا حبصأ اًريبك مهرظن يف ناك يذلا يلولا اذه دنع ةفيظو نم اولقتنا اذإ

 بح مهاوعد يف بذكلا مظعأ نوبذاك مهو مهسفنأ ىوه الإ نوعبتي ال اًعيمج ءالؤه نإ :لوقي هللاو «تامارك

 .نيحلاصلا ءايلوألا
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 ءرفكب ٍْهَع j ءاثدح نحنو نّيتح ىلإ لب هللا لوسر عم ان :لاق يثيللا دقاو يبأ نع

 نبا لاق ىدا مهي ني مُهَءآَج دقو :هلوق .نيمدقألا مهئابآ ميظعتو مهتساير يف مهسفنأ ا

 ام اوعبتا ام اذه عمو «ةعطاقلا ةجحلاو رينملا قحلاب لسرلا آ ىلاعت هللا لسرأ دقلو :ريثك

 .هل اوداقنا الو هب مهوؤاج

 ةكرملا 00 نودقتعي اوناك امنإ ناثوألا هذه داّبَع نأ ةهج نم ا تايآلا ةقباطمو

 هنولمؤيو ءاهنم هنوجري ام لوصح يف اهيلع دامتعالاو ءاهب ةناعتسالاو اهئاعدو اهميظعتب : اهنم
 - [راجحألاو] راجشألابو - تاللاك - نيحلاصلا روبقب كربتلاف .كلذ ريغو اهتعافشو اهتكربب

 دقتعاو كلذ لثم لعف نمف «ناثوألا كلت عم نيكرشملا كئلوأ لعف نمض نم - لاک

 ؛كرشلا اذه نم اهعم هنولعفي اوناك اميف ناثوألا هذه داّبع ىهاض دقف رجش وأ رجح وأ ربق يف

 .ناعتسملا هللاف .كئلوأ نم عقو امم مظعأ مهيدوبعم عم نيكرشملا ءالؤه نم عقاولا نأ ىلع

 ءاثدح نحنو «نينح ىلإ لَك هللا لوسر عم انجرخ» :لاق يثيللا دقاو يبأ نع) :هلوق

 «طاونأ تاذ :اهل لاقي «مهتحلسأ اهب نوطونيو اهدنع نوفكعي ةَرْدِس نيكرشمللو «رفكب دهع
 هللا لوسر لاقف «طاونأ تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا :هللا لوسر اي انلقف ةردسب انررمف

 اأ لَمْجأ# ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك هديب يسفن يذلاو متلق !ننسلا اهنإ ربكأ هللا» :لي
 هاور «مكلبق ناك نم ننس ّنبكرتل :[18 :فارعألا] ولم مرق مک لاق لا٤ م اك الإ
 .(هححصو يذمرتلا

 . يذمرتلا هلاق ةريره يبأو ديعس يبأ نع بابلا يفو «فوع نب ثراحلا همسا دقاو وبأ

 متاح يبأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو يئاسنلاو ةبيش يبأ نباو ىلعي وبأو دمحأ هاور دقو

 .هوحنب يناربطلاو
 ةنس تام روهشم ب يباحص وهو يذمرتلا لوق يف همسا كد مدقت دق (دقاو نا نع) :هلوق

 . ةنس نونامثو سمخ هلو نيتسو نامث

 ا رب رو يس نو رجا عا : هلوق

 فينو فلأ نحنو «حتفلا موي ةا هللا لوسر عم انوزغ» :لاق يناربطلاو هيودرم نباو متاح يبأ

 ظ . ثيدحلا - «فئاطلاو نينح نيب انك اذإ ىتح

 نمم مهريغ نأ 1 0< هيفف «رفكلاب اندهع ٌبيرق يأ (رفكب دهع ءاثدح نحنو) :هلوق
 نأ نمأي ال هبلق هداتعا يذلا لطابلا نم لقتنملا نأو اذه لهجي ال ةباحصلا نم همالسإ مدقت

 . هللا همحر فنصملا هركذ .ةداعلا كلت نم ةيقب هبلق يف نوكي

 نومعزي ةأرما تناك يتلا ىزعلا نم ةكربلا اهيف نودقتعي اوناك امنإو «ةدّرجم راجحأ اهنأ ىلع ةانمو ىزعلاب نوكربتي اوناك ام )١(

 مويلا سانلا يمسي امك ؛ةانم : رجحلاو ىزعلا :راجشألا اومس كلذلو .ةانم كلذكو . تاريجشلا هذه دنع تنفدو ةيلو اهنأ

 . ةيلهاجلا ةديقعلا هذه ىلع اهب نوكربتي مهف «نيحلاصلا نم امهريغو بنيزو اًئيسح ربقلا ىلع ماقي يذلا ساحنلا
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 د ا ا ا و اوو نوا هود نيكرتكلاو
 هللا ُلوُسَر َلاَقَق .طاوُنَأ ٌثاذ ْمُهَل امك طاونأ تاذ انَل لَعْجا هللا َلوُسَر اي :انلُمَق ؛ٍةَرْدسب

 او ا ليئازشإ ا امك و یی فالو 6 .نّئّسلا اهّنِإ ءربكأ هللا :

 «ناكملا ىف ءىشلا ىلع ةماقالا وه فوكعلا (اهدنع نوفكعي ةردس نيكرشمللو) :هلوق

 فوكع ناكو [5؟ :ءايبنألا] 4َتوُيِكَع اه رسا لأ ُلِئاَمَتلا وله امل مالسلا هيلع ليلخلا لوق هنمو
 حالسلا اهب طاني ناك :ورمع ثيدح يفو "اهل اًميظعتو اهب اكربت ةردسلا كلت دنع نيكرشملا
 .(هللا نود نم دبعت تناكو طاونأ تاذ تيمسف

 .ةكربلل اهيلع اهنوقلعي يأ (مهتحلسأ اهب نوطونيو) :هلوق
 ةثالثلا رومألا هذهبو «كربتلاو فوكعلاو ميظعتلاب اهل مهتدابع نأ نايب اذه يفف : تلق

 .اهوحنو راجشألا تا

 مهل لعجي نأ هولأس :تاداعسلا وبأ لاق (طاونأ تاذ انل لعجا هللا لوسراي :انلقف) :هلوق

 رمأ اذه نأ اونظ .طونملا اهب يمس ردصم وهو طون عمج طاونأو .كلذ نع مهاهنف اهلثم

 . اي يبنلا ةفلاخم اودصقب نأ نم اًردق لجأ مهف ف الإو « هب برقتلا اودصقو ا

 هللا ميظعت :ةاوملاو (هّللا ناحبس) :ةياور ىفو کا هللا : دك هللا لوسر لاقف) :

nهللا ريغ هب ْدَصقُي وأ بلطي نأ زوجي ال امم ءناك عون يأب كرشلا  

 ا و او

 يأ نيسلا مضب هب «نئسلا 0 وف

 نم هدبعيو ا ا هذه ی

 دعبأ وهو «هللا ىلإ هبرقي هنأ نظي اًئيش نسحتسي دق ناسنالا نأو «كرشلا نم فوخلا هيفف

 يف عقو ام فرع نم الإ ةقيقحلا ىلع اذه فرعي الو .هطخس نم هبرقيو هتمحر نم هدعبي ام

 ةدابعلا لج فرصو اهيف ولغلا نمو «روبقلا بابرأ عم دابعلاو ءاملعلا نم ريثك نم نامزألا هذه

 . هللا هرفغي ال يذلا بتنذلا وهو ءيش ىلع مهنأ نوبسحيو اهل

 ىف ةماش ىبأ نباب فورعملا ىعفاشلا ليعامسإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ ظفاحلا لاق

 «ةماعلل ناطيشلا نييزت نم هب ءالتبالا مَع دق ام اًضيأ مسقلا اذه نمو :ثداوحلاو عدبلا باتك

 كلذ مهل نولهاجلا دقتعيو ىبرقلاو ىفلزلا كلذب مهل نأ نيدفتعم ‹نورواجيو ءاهدنع روبقلا دابع مويلا ففكعي امك )١(

 .ربكألا كرشلا نم كلذ لكو .ىتوملا كئلوأل ةبرق تاقدصلاو روبقلا كلتل روذنلاب مهنونواعيف
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 يف ىأر هنأ :كاح مهل يكحي ؛دلب لك يف ةصوصخم عضاوم جارسإو دّمُعلاو ناطيحلا قيلخت

 مهعييضت عم هيلع نوظفاحيو كلذ نولعفيف «ةيالولاو حالصلاب رهش نمم اًدحأ اهب همانم

 عفو َمُظْعَي نأ ىلإ اذه نوزواجتي مث «كلذب نوبرقتم مهنأ نونظيو «هننسو ىلاعت هللا ضئارفل
 ءاهل رذنلاب مهجئاوح ءاضقو مهاضرمل ءافشلا نوجريو ءاهنومظعيف مهبولق يف نكامألا كلت

 ةنيوعك :ةددعتم عضاوم كلذ نم قشمد ةنيدم يفو ءرجحو طئاحو رجشو نويع نم :يهو

 باب جراخ «ةنوعلملا ةرجشلاو ءريغصلا باب لخاد تالا ومحل 6 حاب جراخ ىّمحلا

 طاونأ تاذب اههبشأ امف ءاهلصأ نم e اهعطق هللا لّهس قيرطلا 00 فلا ف ريعتلا

 ا ثيدحلا يف ةدراولا

 ىلإ كرشلا لهآ عرسأ امف :لاق مث «ةماش وبأ هركذ ام وحن هللا همحر ميقلا نبا ركذو

 هذهو ةرجشلا هذهو رجحلا اذه نإ :نولوقيو «تناك ام تناك ولو هللا نود نم ناثوألا ذاختا

 ىلإ رذانلا اهب برقتي ةبرقو ةدابع رذنلا نإف ؛هللا نود نم ةدابعلا لبقت :يأ ؛رذنلا لبقت نيعلا

 . "دبعي انثو يربق لعجت ال مهللا» :ِهللك هلوق دنع بابلا اذهب قلعتي ام يتأيسو «هل روذنملا
 نم راجحألاو روبقلاو راجشألا يف دقتعي نم هلعفي ام نأ :دئاوفلا نم ةلمجلا هذه يفو

 نوك دعبتسي الو «ماغطلاو ماوعلاب رتغي الو كرشلا وه اهل حبذلاو اهدنع فوكعلاو اهب كربتلا
 نم هوبلطو اتسح كلذ اونظ ةباحصلا ضعب ناك اذإف «ةمألا هذه يف عقي ىلاعت هلا كربشلا

 ب هك نك کا ال لعجا# ليئارسإ ينب لوقك كلذ نأ مهل نّيب ىتح يب يبنلا

 عم ةفعاضم فاعضأب لضفلاو ملعلا يف مهنود وه نم ىلع ىفخي ال فيكف [۱۳۸: فارعألا]

 .ةيبوبرلاو ةيهلالا يف كرشلا مئاظع مهيلع يفخ لب !؟ةوبنلا راثآب دهعلا دعبو لهجلا ةبلغ

 .ةبرق هوذختاو هلعف اورثكأف
 مهتبلط و يبنلا لعج اذهلو ءءامسألاب ال يناعملاب ماكحألا يف رابتعالا نأ :اهيفو

 ىمس نإو كرشم كرشملاف .طاونأ تاذ اهومس مهنوك ىلإ تفتلي ملو «ليئارسإ ينب ةبلطك

 نإف ءةبحمو اًميظعت كلذ وحنو مهل رذنلاو حبذلاو كتاوماآلا ءاغذ نمشي: نمک ءةامس اه هک رف

 :كلذ ىلع نيقو هامش اف ةامس ناو كرل ا وغ: كلذ

 ءانب ؛نيعبرألاب ىمسي امم ريثكو ؛ امهنع هللا يضر نیرو نيسحلا ربقك اهوحنو ةيمانملا روبقلا هذه .نم كلذك رصم يفو )١(

 يف ةغلابم غاّبدلا معزو ءاّمسج نيعبرأ يف لكشتي ىلولا نأ ةديقع ىهو «ىلوألا ةيلهاجلا لهأ ةديقع نم ثبخأ ةديقع ىلع

 راجشأو روبق نم ةيكرشلا عضاوملا هذه نم رصم ريغ يف مكو . اًمسج نوتسو ةئامثالث يلولل نوكي هنأ :لالضلاو ةحاقولا

 هءانبأ قفوو هتايح يف هللا دم ءدوعس لآ زيزعلا دبع كلملا ةلالج ديب زاجحلا رهط امك اهنم دالبلا ريهطتب هللا لجع ءراجحأو

 .مالسالا رانم مهب ىلعأو حلاصلا هلمع لثمب مايقلل
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 . هحححص و يذمرتلا هاور

 : لئاسم هيف

 . مجنلا ةيآ ريسفت : ىلوألا

 . '"'”اوبلط يذلا رمألا ةروص ةفرعم : ةيناثلا

 .اولعفي مل مهنوك 0 الا

 5500 .كلذب هللا ىلإ برقتلا اودصق مهنوك : ةعبارلا

 . لهجلاب ىلوأ مهريغف اذه اولهج اذإ مهنأ : ةسماخلا

 . مهريغل سيل ام ةرفغملاب دعولاو تانسحلا نم مهل نأ : ةسةاسلا

 مهجهانمو مهقرط :يأ نيسلا مضو ةدحوملا مضب كوالا وب نك رك : هلوق
 هذه نم ريثك نم عقاولاو . حيحص ربخ اذهو . او نیا زوجي دقو

 هل كي ةمآلا

 . الإ هب ربخأ امك عقو هنإ ثيح نم ةوبنلا مالعأ نم ملَع هيفو
 ام الإ ءهنولعفي اوناك اميف باتكلا لهأو ةيلهاجلا لهأب هبشتلا نع يهنلا :ثيدحلا يفو

 .ِلَك دمحم ةعيرش نم هنأ ىلع ليلدلا لد
 : امأو .حضاوف ؟كبر نم :امأ ءربقلا لئاسم ىلع هيبنتلا هيفو) :هللا همحر فنصملا لاق

 :هيفو .خلإ اّهلِإ انل لعجا :مهلوق نمف ؟كنيد ام :امأو .بيغلا ءابنأب هرابخإ نمف ؟كيبن نم
 دنع بضغلا هيفو «كلذ فالخ ىعدا نمل افالخ ةمألا هذه يف عقي نأ دب ال كرشلا نأ
 .هللا همحر فنصملا هلاق (هرذحنل انل هلاق هنإف ىراصنلاو دوهيلا هب هللا مذ ام نإو «ميلعتلا

 :هوجو نم عونممف نيحلاصلا راثآب كربتلا زوجي هنأ نم نيرخأتملا ضعب هاعدا ام امأو
 يبنلا ريغ عم كلذ نولعفي اونوكي مل مهدعب نّمو ةباحصلا نم نيلوألا نيقباسلا نأ :اهنم

 رمعو ركب وبأ ةباحصلا لضفأو «هيلإ انوقبسل اًريخ ناك ولو .هتوم دعب الو هتايح يف ال دك
 هلعف امو ؛ةنجلاب هل دهش نميف ةي هللا لوسر مهل دهش دقو .مهنع هللا يضر يلعو نامثعو

 نذأي ةرجش اوبلط امنإو «كلذ نم لقعأو لجأ اوناك مهنأل هللا نود نم هنودبعي اّهلإ مهل لعجي نأ هنم اوبلطي مل مهنأ ينعي ()

 لو = كلا نم اوبلط ام نأ مهل نيبف ؛ اهل اوقدصتي وأ اولصي نأ نود مهتحلسأ اهيلع نوقلعيو اهب نوكربتيف اهيف يبنلا مهل

 كربت هنولعفي ام نأ مهمعزو نامزلا اذه يكرشم ةهبشل لاطبإ هيفو .هنيعب كرشلا وه - ةقدص الو اًمايص الو ةالص نكي مل
 .هب سأب ال ميظعتو

 ىف رش امك د نعم ميلف ناك نی قيرط اوك .ةمألا هذه يف هيب هب ربخأ امك عقو دقو ‹ىراصنلاو دوهيلا :ئأ(9)

 :اولاق هومتلخدل بض رحج اولخد ول ىتح ةذقلاب ةذقلا وذح مكلبق ناك نم ننس نعبتتلا : ثيدحك ةحيحصلا ثيداحألا

 نمو! ةياور يفو ؛ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع نيحيحصلا يف وهو "؟نمف : :لاق .ىراصنلاو دوهيلا « هللا لوسراي

 «؟كئلوأ الإ سانلا



 : ةعساتلا

 :ةرشاعلا

 :ةرشع ةيداحلا

 : ةرشع ةيناثلا

 :ةرشع ةثلاثلا

 :ةرشع ةعبارلا

 : ةرشع ةسماخلا

 :ةرشع ةسداسلا

 :ةرشع ةعباسلا

 : ةرشع ةنماثلا

 :ةرشع ةعساتلا

 :نورشعلا

 :نورشعلاو ةيداحلا

 و ت او ةيناثلا
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 رکا هللا :هلوقب مهيلع در لب رمألا يف مهرذعي مل هيب يبنلا نأ

 .ثالثلا هذهب رمألا ظّلخف (مُكَلْبَف ناك َْم َنََس نعبتتل ؛نئَّسلا ان

 ليئارسإ ينب ةبلطك مهتبلط نأ ربخأ هنأ :دوصقملا وهو «ريبكلا رمألا

 . 4اهلإ آنك لعْجأ» :ىسومل اولاق امل
 .كئلوأ ىلع هئافخو هتقد عم «هللا الإ َهَلِإ الد : ىنعم نم اذه ين نأ

 .ةحلصمل الإ فلحي ال وهو ءايتفلا ىلع فلح هنأ

 ا”. اذهب اوّدتري مل مهنأل ءرغصأو ربكأ هيف كرشلا نأ

 . كلذ لعجي ال مهريغ نأ هيف «رفكب ٍدْهَع ٌءاَنَدَُح ٌنْحَنو» : مهلوق

 .ههرك نمل اًفالخ «بجعتلا دنع ريبكتلا

 .ةيلهاجلا لهأب هبشتلا نع ىهنلا

 . ميلعتلا دنع بضغلا

 ا اهْنإ» :هلوقل ةيلكلا ةدعاقلا

 .ربخأ امك عقو هنوكل «ةوبنلا مالعأ نم ملَع اذه نأ
 ا نارقلا ف ىراضتلاو ةوهنلا هب هللا مذ ام نأ

 ىلع هيبنتلا هيف 0 5 ىلع اهانبم تادابعلا نأ مهدنع رّرقتم هنأ

 هرابخإ نمف (َكّيَت ْنَم» امأو .حضاوف ؟(ْكَِبَر ْنَم» امأ .ربقلا لئاسم

 .هرخآ ىلإ «انل لعجا» مهلوق نمف ؟(كئيد ام) امأو :ةيسيعلا ءاننأب

 . نيكرشملا ةّنسك ةمومذم باتكلا لهأ ةنّس نأ

 هبلق يف نوكي نأ نمؤي ال هبلق هداتعا يذلا لطابلا نم لقتنملا نأ

 .رفكب دهع ءاثدح نحنو : مهلوقل ؛ةداعلا كلت نم ةيقب

 يف مهتاداس عم نوعباتلا هلعف الو «ةداسلا ءالؤه نم دحأ عم نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ

 ايب يبنللو .ةمألا نم ٌذحأ كي هللا لوسر ىلع سامي نأ زوجي الف .ةوسألا مه نيدلاو ملعلا

 .هريغ اهيف هكراشي نأ ُحّلِصَي ال ةريثك صئاصخ ةايحلا لاح يف
 .ىفخي ال امك كرشلا ةعيرذل اًدس كلذ نع غنملا يف نأ :اهنمو |

 E ىلع مسقأو 4اهنلإ ال لعْجا# E يحل هل امل هه ناكر دينو
 «مالسالاب بهع ءاثدح مهنأل مهبلطب اورفكي مل امنإو :نيكألا نم لئئارشإ ودب

 . لماتف كف يبنلا اولاس لب هيل اومدقي:ملو ا



 ا

 باب - 9
 هللا ريغل حبذلا يش ءاج ام

 ارش ال 0 نيِمِلنعْلا بر هلل فاو یاو کشو َقاَلَص نإ 8: : ىلاعت لوقو

 ]7 «ماعنألا] 4 اشنا لاو ا كلو

 ا

 مم

 هللاب كرش هنأو ديعولا نم :يأ (هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب) :هلوق

 كرس ال © َنيِيلَعْلا َبَر وي قاَمَسَو یاو نمو  قالص نإ لف :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق ر ا ےس
 .[ ١ 555 : ماعنألا] ةيالا (مل

 ا 4 نورتي ديوي اا ريغ. نرد يالا كرا نيكي نأ يلا هربا رک نا لف
 ىلاعت هللا هرمأف ءاهل نوحبذيو مانصألا نودبعي نيكرشملا نأل ءهتحيبذو هتالص هلل صلخأ
 .ىلاعت هلل صالخالا ىلع مزعلاو ةينلاو دصقلاب لابقالاو ءهيف مه امع فارحنالاو مهتفلاخمب
 : ريبج نب ديعس نع يدسلا نع يروثلا لاقو .ةرمعلاو جحلا يف حبذلا : كسلا :دهاجم لاق
 و يف ةا او يأ هم 0 2 لاقو .كاحضلا لاق ا 1 و

 . مدقتم يبن رک مالسإ ن نال ةمألا م هذه نم < | ءأ ا لأ أَ 5 00 : كلو

 وهو ا لإ مهتوعد تناك ‹ هلق ماسلا م إف «لاق امك وهو ٠ رک نبا لاق

 هيل یو لإ لو نم تليق نم ا مو : یل اعت لاق امك .هل كيرش ال هلذحو هللا ةدابع

 .ىنعملا اذه ىف تايآ ركذو .[؟5 :ءايبنألا] نودع اأ لإ هلل ل مَ
 امك ءكسنلاب هيلإ اوبرقتي نأ هدابع دّبعت ىلاعت هللا نأ :ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم هجوو

 عاونأ عيمج اوصلخي نأ مهرمأ ىلاعت هللا نإف .تادابعلا عاونأ نم اهريغو ةالصلاب مهدّبعت

 دقف ةدابعلا عاونأ نم هريغ وأ حبذلاب هللا ريغ ىلإ اوبرقت اذإف ءهاوس ام لك نود هل ةدابعلا

 ءاعدو ةلأسملا ءاعد ءءاعدلا يعون ىلع تلمتشا دقو فدا ايلك كارلسلاو 6 لفاونلاو يضئارفلا لمي قولا »رق يفا(1)
 دوجسلاو عوكرلاو حيبستلاو ءانثلاو دمحلا نم اهيف ناك امو «ةلأسم ءاعد وهف بلطلاو لاؤسلا نم اهيف ناك امف :ةدابعلا
 ءاعدلا يعون ىلع تلمتشا اهنأل ةالص اهتيمست يف قيقحتلا وه اذهو «ةدابع ءاعد وهف تابجاولاو ناكرالا نم كلذ ريغو

 .ىلاعت هللا امهمحر ميقلا ¿ نباو مالسإلا خيش هررق ' ”اعرشو ةغل ةالص وه يذلا

 : مظعألا لصولا ةليل يف اهايإ هحنمو يي اًدمحم هبيبح اهب هللا لصو يتلا ةحنملاو ةلصلا اهنأل «ةلصلا» نم ةذوخأم يهو (#)

 لوسر نيع ةرق تناك مث نمو «ثيداحألا يف امك هبر يجاني اهيف هنأل «هبر نيبو دبعلا نيب ةلص ىوقأ يهو . جارعملا ةليل
 .هبحو هللاب ناميالا يف هل ظحالف اهكرت نمف .رفاكلاو ملسملا نيب قرافلا تناكو .همهي رمأ لك دنع ةعزفم تناكو ةَ هللا

 .لواح امهم هبر نيبو هنيب ةلص الو



۳ 

 .[۲ :رركلا] 4رن كرا لص :هلوقو
 َحَبْذ ْنَم هلا َنَعْلا :تامِلك عبْرأب لكي هللا نور يَنَنَدَح : لاق هنع هللا يضر ىلع نع
 ران ريغ ْنَم ها َنَعل ءائِيسُم ىَوآ ْنَم هللا َنَعَل وَِدلاَوَّنعَل ْنَم هللا َنَعَل هلا ري
 . ملسم هاور «ضزألا

 ىلاعت هلل نوكي نأ يفن 4مل َكِرَس ال :هلوق يف رهاظ وهو «هتدابع يف اكيرش هلل اولعج
 حضاو هللا دمحب وهو «تادابعلا هذه يف كيرش 200

 نيب عمجي نأ هللا هرمأ :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق («رحنأو كبرل لصف#) :هلوق
 نسحو راقتفالاو عضاوتلاو برقلا ىلع ناتلادلا .كسنلاو ةالصلا :امهو نيتدابعلا نيتاه

 :ةرمثلاو ربِكلا لهأ لاح سسكع ءهتّدِع ىلإو هللا ىلإ بلقلا ةنينأمطو «نيقيلا ةوقو «نظلا
 اقوخ هل نورحني ال نيذلاو «مهبر ىلإ مهتالص يف مهل ةجاح ال نيذلا هللا نع ىنِغلا لهأو
 هلل ةحيبذلا :كسنلاو «ةيآلا يكسو الص َّنِإ لفل :هلوق يف امهنيب عمج اذهلو ءرقفلا نم

 ؛ببسلا ىلع ةلادلا ءافلاب امهيف ىتأ هنإف هللا ىلإ هب بّرقتُي ام لجأ امهنإف .ههجو ءاغتبا ىلاعت
 :ةيندبلا تادابعلا لجأو .رثوكلا نم ىلاعت هللا هاطعأ ام ركشب مايقلل ببس كلذ لعف نأل
 - اهريغ يف هل عمتجي ال ةالصلا يف دبعلل عمتجي امو .ٌرحنلا :ةيلاملا تادابعلا لجأو «ةالصلا

 نم - صالخالاو ناميالا هنراق اذإ - رحنلا يف هل عمتجي امو - ةيحلا بولقلا بابرأ هفرع امك
 .ها .رحنلا ريثك «ةالصلا ريثك هب ىبنلا ناكو «بيجع رمأ :نظلا نسحو نيقيلا ةوق

 «ريبكتلاو ءاعدلا :كلذ نمف ءاًريثك E عاونأ نم ةالصلا تنمضت دقو :تلق

 هلل هجولا ةماقإو «لادتعالاو دوجسلاو «عوكرلاو مايقلاو «ءانثلاو عيمستلاو «ةءارقلاو حيبستلاو

 نم رومألا هذه لكو «ةالصلا يف عورشم وه امم كلذ ريغو ؛بلقلاب هيلع لابقالاو «ىلاعت
 نم اًرومأ نمضتي كسنلا كلذكو :هللا ريغل ءيش اهنم فرصُي نأ زوجي ال يتلا ةدابعلا عاونأ

 .ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش مالك يف مدقت امك «ةدابعلا

 نم هللا نعل» :تاملك عبرأب هيب هللا لوسر ينثدح :لاق بلاط يبأ نب يلع نعو) :هلوق

 رانم رّيغ نم هللا نعلو ءاثيحُم ىوآ نم هللا نعلو «هيدلاو نعل نم هللا نعلو ؛هللا ريغل حبذ
 0 .ةصق هيفو قرط نم (ملسم هاور «ضرألا

 CNET ءيشب انربخأ :يلعل انلق» :لاق ليفط يبأ نع كلذك دمحأ مامإلا هاورو

 ريغل حبذ نم هللا نعل :لوقي هتعمس نكلو ؛سانلا همتك اًئيش ىلإ رّسَأ ام :لاقف ةي هللا لوسر

 ءيش اهنم فرصي نأ زوجي ال ةرهاظلاو ةنطابلا هلامعأو دبعلا لاوقأ نأ ىلع تلد ةيآلا هذه نأ دوصقملاو :نويعلا ةرق يف )١(

 . 4 نيكرتملا ني اأ آمَو# : هلوقب كرشلا نم ىلاعت هافن اميف عقو دقف هللا ريغل اًئيش اهنم فرص نمف «ناك نم اًئئاك هللا ريغل

 .هنم ةءاربلاو كرشلا ىفنو هنايبو هتدابع ىف ديحوتلا اذه ريرقت ىف هلك نآرقلاو
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 ءاضرالا موخُت ريغ نم هللا نعلو «هيدلاو نعل نم هللا نعلو ءاثدحم ىوآ نم هللا نعلو «هللا
 .رانملا : ينعي

 الئ يبنلا مع نبا يمشاهلا نسحلا وبأ نينمؤملا ريمأ مامالا وه :بلاط يبأ نب يلعو

 .«ناوضرلا ةعيبو ردب لهأ نمو «نيلوألا نيقباسلا قبسأ نم ناك ؛ءارهزلا ةمطاف هتنبا جوزو

 .هنع هللا يضر ةروهشم هبقانمو «نيدشارلا ءافلخلا عبارو ءةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا دحأو

 .نيعبرأ ةنس ناضمر يف يجراخلا مجلم نبا هلتق

 نم نوعلملاو .قيعللاو لف «ايطاومو ةمسرلا ناظم نع دلا *نعللا نعل لوف
 نم داعبالاو درطلا :نعللا لصأ :تاداعسلا وبأ لاق .اهب هيلع َِعُدذ وأ ؛ةنعللا هيلع تقَح

 ظ ااو ا ا
 امك لوقلاب ةنعللا قحتسا نم نعلي ىلاعت هللا نإ :هانعم ام هللا همحر مالسالا خيش لاق

 متكلم 04 اسب ىلا ٌرُمظ :ىلاعت لاق .هدابع نم ةالصلا قحتسا نم ىلع هناحبس يلصي
 كس مقلي مب ميف © اي يبت كَم را لإ بلش ن مق
 وعلم ل : لاقو ا( تاعالا 4َس م دعو رف أ نعل هللا نإ :لاقو :٤١ ٤٤١[ بازحألا]

 هيلع ليربج ىلإ هاحوأ ىلاعت همالك نآرقلاو [١1:بازحألا] كايف اولو أدني اوف امس
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا یف يت ايس امك هنم هعمس ليربجو هي ای وت هغليو مالسلا

 كلذ ىلع لد امك ءبيثملا وهو يلصملا وه ىلاعت هللاف .مدقت امك ىلاعت هللا ءانث ة ةالصلاف

 .«ءاش اذإ اًملكتم هللا لزي مل» :هللا همحر دمحأ مامالا لاق .ةمآلا فلس هيلعو ؛ةنسلاو باتكلا

 ا ٍعل وپ لِما امو: یلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق (هللا ريغل حبذ نم) :هلوق

 لصأو وب هلأ ريع لِمَا آَمَو# )١١0( ةيآلا لحنلا ةروسو )٠٤١( ةيآلا ماعنألا ةروسو .ةثلاثلا ةيآلا ةدئاملا ةروس يفو )١(

 اذه ناك ءاوس .هللا ريغل هب روذنم هنأ هنع نلعأ ام :هللا ريغل هب لهأ امب دوصقملاف ءمالعالاو توصلا عفر :لالهإلا

 هللا ريغل اهب لهم اهنأو «كلذ سانلا فرعيف ؛نالف ديسلاو ةنالف ةديسلا ةاش هذه :لاقي نأك حبذلا لبق مالعالاو لالهالا

 هب برقتلا دصق نم هيلع ىوطنا امب يقيقحلا لالهالاب ةربعلاو .ةيغال ةيظفللا ةيمستلا هذه نإف . هللا مسب حباذلا ىمس ولو

 نيفكاعلا ىلع عزويل عنصي ماعط لكف . هللا ريغل ةبرقو اًرذن هريغ وأ بارشلا وأ ماعطلا نم ىمس ام اًضيأ كلذكو . . هللا ريغل

 هللا ریل هب لمآ اسرع اهكرب ىلع اسا "©" كيعاوطلاو:ووقلا هده كلغ

 دنع نيفكاعلا ىلع عزويل عنصي ماعط لكف هللا ريغل ةبرقو اًرذن هريغ وأ بارشلاو ماعطلا نم ىمسي ام اًضيأ كلذكو) هلوق (#)

 ' هللا ريغل ةدابع هنوكل كرشلا اذه نأ نم كلذ نم دارملا ناك نإف ليصفت هيف ماقملا اذه لوقأ . خلا (تيغاوطلاو روبقلا هذه

 ماعطلا ميدقت نأ بير الو «هريغ الو اين ال تادابعلا نم ءيشب هللا ريغ دبعي نأ دحأل زوجي ال هنآل . حيحص اذهف هيلإ اًبرقتو

 ريغ ةدابع يف لخاد «ةبهرو ةبغر اهوحنو مانصألل وأ مهريغ وأ ءايلوألاو ءايبنألا نم تاومألل كلذ ريغو دوقنلاو بارشلاو

 ةيحلا تاناويحلاو بارشلاو ماعطلاو دوقنلا نأ دماح خيشلا دارم ناك نإ امأ .هلوسرو هب هللا رمأ ام يه هلل ةدابعلا نأل هللا
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 .اذك ةحيبذ اذه هد 0 "م 0 YT :ةرقبلا]

 هللا ۰ نيب رقتم ءانحيذ | ام نأ امك .هوحل وأ ا مسأب : : هيف لاقو محلل را هحبذ

 حيسملا مساب هيف ليف ام مارح ادإف . هللا مسب : هيلع انلقو محلل هأنحبد امم مظعأو كرا ناك

 ةدابعلا نإف ؛ىلوأ كلذ هب دصق وأ ةرهزلا وأ حيسملا لجأل هيف ليق ام مرحي نألف ءةرهزلا وأ
 «مرحل هيلإ اًبرقتم هللا ريغل بذ ولف :اذه ىلعو .هللا ريغب ةناعتسالا نم اًرفك مظعأ هللا ريغل

 . بكاوكلا ىلإ نوبرقتي نيذلا ةمألا هذه يقفانم نم ةفئاط هلعفي دق امك ؛هللا مساب :هيف لاق نإو

 0 مل . لاحب 0 0 ال و ٠ 5 ناو وحدو e جلا

 E "رجلا ميلا نم اهريغو ةكمب نولهاجلا هلعفي ام :بابلا

 ٍ نجلا حئابذ نع

 نأ افوخ ةحيبذ اوحبذ اًئيع اوجرختسا وأ اهونب وأ اًراد اورتشا اذإ اوناك :يرشخمزلا لاق

 . كلذل حئابذلا مهيلإ تفيضأف ؛نجلا مهبيصت

 ىَّراخب لهأ ىتفأ «هيلإ اًبرقت ناطلسلا لابقتسا دنع حبذ ام 0 0 ميهاربإ ركذو

 بغر دق اهب عفتني لاومأ اهنأل «حيحص ريغ كلذف اهب عافتنالاو اهذخأ مرحي مهريغو ءايلوألاو ءايبنألل اهكاّلُم اهمدق يتلا

 ءاهدارأ نمل اهلهأ اهكرت يتلا لاومألا رئاسك ءاهذخأ نمل ةحابم نوكت نأ بجوف ةتيملا مكح يف تسيلو ءاهلهأ اهنع

 نئازخ يف يتلا لاومألا ذخأ ةي يبنلا نأ كلذ ىلع لديو «ءارقفلل رمتلاو لبانسلا نم لخنلا ذاذجو عارزلا هكرتي يذلاك

 بجي نكلو .اهيلع ةردقلا دنع اهذخأ نم اًعنام تالل اهميدقت ري ملو «يفقثلا دوعسم نب ةورع نيد اهنم ىضقو «تاللا

 نع هتوكس نأ نظي ال ىتخ كرشلا نم كلذ نأ هل نيبيو هيلع ركتي نأ نيكرشملاو ةلهجلا نم كلذ لعفي نم .ىأر نم ىلع

 مظعأ كرشلا نألو ءهناحبس هللا ريغ ىلإ اهب بّرقتلا ةحابإو اهزاوج ىلع ليلد - اًئيش اهنم ذخأ نإ - اهل هذخأ وأ راكنالا

 هلعف نم ىلع هراكنإ بجوف تاركنملا

 ةتيملا مكح يف مهتحيبذ نأل «مارح هنإف اهقرم وأ اهمحش وأ نيكرشملا حئابذ موحل نم اًعونصم ماعطلا ناك اذإ نكل

 نول لوس يرملا عنا يساوي را عر وح ضال «ماعطلا نم هتطلاخ ام اهب سجنيو مرحتف
 ش معا هللاو مدقت امك اهوحنو دوقنلا اذكهو هلا

 .[۷ :ةدئاملا] 4 راحصنأ ني تبي اَمر رال ُهوأمَو َةّنَجْلا هع هلا لح ذم قاب كرب نم :و .ربكأ اًكرش حبذلا اذه نوكي لب (۱)
 مايألا نم هريغ وأ اذك ةعاس يف تبسلا موي اهب نورحتي مهنإف ءاهوحنو ذيواعتلاو مئامتلاو بجحلا نوبتكي نيذلا مهو (۲)

 ال - ريثك ةيمالسالا دالبلا يف مهو ءاذه وحنو . اذك ةلزنم يف ينالفلا بكوكلا لوزن دنع نورخبيو نوحبذيو «تاعاسلاو

 مئامتلا هذهب مهلجدب لوقعلل نودسفم نودترم نوكرشم مهنأ عم «ىوقتلاو حالصلا مهيف ةماعلا دقتعيو - هللا مهرثك

 هيلإ انإو هلل انإو مدا ةبرغ دشأ ام هلل ايف لا ريغل كسانملا هذهب نوبرقتمو ءاّوزه هللا تايآ نوذختمو بجحلاو

 .نوعجار

 .لوبطلا كلذل نوقديو .سنالاب سبلتملا نجلا جارخإو رازلا مساب .ةكم ريغو (۳)
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 لخدَو «بابذ يف لجَر ةنَجلا َلَخَد» :لاق يي هللا لوسر نأ باهش نب قراط نعو

 هَل موق ىلع ِنالجَر رم :لاق ؟هللا َلَوُسَر اَي كلذ َفْيَكَو :اولاق 6 تايذ یف خر رل

 هللا لوسر نأ :حيحصلا يفو .ايلَع نإو همأو هابأ ينعي (هيدلاو نعل نم هللا نعل) :هلوق

 :لاق ؟هيدلاو لجرلا متشي لهو هللا لوسراي :اولاق ءهيدلاو لجرلا منش رئابكلا نم» :لاق ةي

 .(هّمأ بسيف هّمأ ٌبْسَيو «هابأ بسيف لجرلا ابأ بشي معن
 .هيلع بجو يذلا قحلا هنم ذخؤي نأ نم هعنم يأ (اًندحم ىوآ نم هللا نعل) :هلوق

 ( .هامحو هيلإ هّمض يأ ةدودمم زمهلا حتفب «ىوآ»و

 روصقملا مهضعب ركنأو .هتيواو ؛يريغ تيوأو .لزنملا ىلإ تيوأ :تاداعسلا وبأ لاق

 ظ ( ( . يدعتملا

 «لوعفملاو لعافلا ىلع اهحتفو لادلا رسكب ىوري :تاداعسلا وبأ لاقف «اثدحم» امأو

 .هنم صتمُي نأ نيبو هنيب لاحو ءهمصخ نم هراجأو هاوآو اًيناج رصن ْنَم :رسكلا ىنعمف
 اذإ هنإف ؛هيلع ربصلاو هب ىضرلا هيف ءاويالا ىنعم نوكيو «هسفن عّدتبملا رمألا وه :حتفلابو

 .هاوآ دقف هيلع ركني ملو اهلعاف َّرقأو ةعدبلاب يضر
 يف ثدحلا بتارم فالتخاب اهبتارم فلتخت ةريبكلا هذه :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 . مظعأ ةريبكلا تناك ربكأ هسفن يف ثدحلا ناك املكف هسفن

 .اهدودح تامالع ميملا حتفب (ضرألا رانم رّيغ نم هللا نعلو) :هلوق

 : يأ ضرألا موخت ريغ نم نوعلم :- امخت» ةدام يف - ةياهنلا يف تاداعسلا وبأ لاق

 عيمج يف ماع وه :ليقو ةصاخ مرحلا دودح دارأ :ليق .مخُت :اهدحاو ءاهدودحو اهملاعم

 هريغ كلم يف لجرلا لخدَي نأ وه :ليقو .قيرطلا يف اهب ىدتهُي يتلا ملاعملا دارأو «ضرألا

 .ها .ءاخلاو ءاتلا مضب مخت هعمجو دارفالا ىلع ءاتلا حتفب «موخت» ىوريو :لاق «اًملظ هعطتقيف

 : هك يبنلا هيف لاق يذلا ضرألا ملظ نم اذه نوكيف ءاهرخؤي وأ اهمدقي نأ :اهرييغتو

 نم ملظلا لهأ نعل زاوج هيفف '"«نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقّرط ضرألا نم اًربش ملظ نم»

 .هريغو يزوجلا نبا هراتخا .زئاج هنأ :امهدحأ :نالوق هيفف نيعملا قسافلا نعل امأو

 .مالسإلا خيشو زيزعلادبع ركب وبأ هراتخا زوجي ال :يناثلاو
 «بابذ يف لجر ةنجلا لخد» :لاق ةي هللا لوسر نأ باهش نب قراط نعو) :هلوق

 مهل موق ىلع نالجر َّرَم :لاق ؟هللا لوسراي كلذ فيكو :اولاق .بابذ يف لجر رانلا لخدو

 )١( امهنع هللا يضر ديز نب ديعس نعو «ةشئاع نع مهريغو ملسمو يراخبلاو دمحأ مامالا هاور .
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 ر٤ ودع

 يدا لا EES اولاقف IT e هزوجي ES ( مَنَص

 اولاقو .َراَنلا َلَحَدَف ءُةَليِبَس اوُلَحَف ءاَبابُذ برَمَق ءاَبابُد ْوَلو ْبْرَك :ُهَل اولاق .ُبْرَقَأ ءَ
 هع او او رع هللا نود ا نعل كا تک ام لاف تف :رخآلل

 ءىش يدنع سيل : لاق ناساف :انهدحأل اولاق ا فل يفرق عع ا هزواجي ال منص

 ت ا را ل اش او ا ت ا و تا

 هاور «ةنجلا لخدف ءهقنع اوبرضف «لجو زع هللا نود نم اًئيش دحأل سّرقأل تنك ام :لاق

 اند وام ونا انس 2 ا هجر دمخأ مامالا لاق :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 «بابذ يف ةنجلا لجر لخد» :لاق هعفري باهش نب قراط نع «ةرسيم نب ناميلس نع شمعألا
 . ثيدحلا

 لاق .لجر وهو هيي يبنلا ىأر .هللادبع وبأ ءيسمحألا يلجبلا وه :باهش نب قراطو
 اذإ : ظفاحلا لاق . اًئيش هنم عمسي ملو هك ىلا ىأر :دواد وبأ لاقو .ةفوكلا لزن :يوْعَبلا

 ٌيباحص لسرم هنع هتياورف هنم عمسي مل هنأ تبث اذإو .يباحص وهف هي يبنلا يقل هنأ تبث

 .نينامثو ثالث ةنس - نابح نبا هب مزج ام ىلع - هتافو تناكو ؛حجارلا ىلع لوبقم وهو

 .هلجأ نم :يأ (بابذ يف لجر ةنجلا لخد) :هلوق
 يبنلا مهل نيبف «هنم اوبجعتو «كلذ اولاقت مهنأك (هللا لوسراي كلذ فيكو :اولاق) :هلوق

 هيلع رخالا بجوتسيو «ةنجلا هيلع اذه قحتسي ءاّميظع مهدنع ريقحلا رمألا اذه رّيَص ام ةي

 :ناتلا

 ءةروص ىلع اتوحنم ناك ام '''منصلا (منص مهل موق ىلع نالجر رم :لاقف) :هلوق

 امك نثولا هيلع قلطيو
 . لق نإو اًئيش هيلإ برقي ىتح دحأ هادعتي الو هب رمي ال :یآ (هزواجي ال) :هلوق

 ةمظع نايب اذه يف (رانلا لخدف «هليبس اولخف اًبابذ برقف اًبابذ ولو برق هل اولاق) :هلوق
“wrو لرب هيب  

 دقق لاب كرسي نم مو ا لف اک رال | بجوي تو اقا د ىف ولو(. كرا «

 ىلعو - دهزلا يف - ناميلس ىلع امهيلك امهيف اًفوقوم ٠١٠ ص ٠ج ةيلحلا يفو ۱۸س ١5 ص دهزلا باتك يف ثيدحلا )١(

 يسمح ألا ةرسيم نب ناميلس : ةعفنملا ليجعت يف لاق رجح نبا ظفاحلا نأل ؛ةيلحلا يف أطخ وهو .- ةيلحلا يف - ناملس

 نع ىور :نيغباتلا تاقث ىف نابح نبا لاقو .نيعم نبا هقثو «تباث ىبأ نب تيبحو شمعألا هنعو «باهش نب قراط نع

OEف توفل نجا لانو قوس كلوب  aN EOE 
  ESE OEDاه لك  E Aبعص ٠

 فوخلا باب يف مدقت يذلا ملسم ثيدح ىنعم هيفف «ءرانلا هل تبجوف هلمعب داقنا وأ هبلقب هللا ريغ دصق هنأل :نويعلا ةرق يف (۳)

 نميف اذه ناك اذإف «رانلا لخد هب كرشي هيقل نمو ءةنجلا لخد اًئيش هب كرشي ال هللا يقل نم» : اًعوفرم رباج نع كرشلا نم
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 مخا هاور (ةنَجلا ٌلخَدف

 # يشْمَو الص نإ ريسفت : ىلوألا
 6 كبرل لصف# ريسفت : ةيناثلا
 . هللا ريغل حبذ نم ةنعلب ةءادبلا :ةثلاثلا

 . كيدلاو نعليف لجرلا يدلاو نعلت نأ هنمو هيدلاو نعل نم نعل : ةعبارلا

 هللا ي هيف بحب ف تا للا نهو ءاثدختم قرا نم غل الا

 . كلذ نِم هريجي نم ىلإ 'ئىجتليف
 ر فاقع نيب نر ىلا ميسارملا قو ن ارام رع نم نخل دالا

 .ريخأت وأ ميدقتب اهريغتف «كراج

 .مومعلا ليبس ىلع يصاعملا لهأ نعلو نّيعملا نعل نيب قرفلا : ةعباسلا

 آل :ةدئاملا] 4 راحصتأ نعي تلال او اك ةئوأمو ةنجلا هيلع هلا مرح

 ال وهو هيف عقي دق ناسنالا ناو كربلا ىف عوقولا نم ريذحتلا :ثيدحلا اذه يفو

 .رانلا بجوي يذلا كرشلا نم هنأ يردي

 . منصلا لهأ رش نم اًصلخت هلعف امنإو ءءادتبا هدصقي مل ببسب رانلا لخد هنأ : ”همفو

 رانلا لخد لقي مل اًملسم نكي مل ولف الإو «كلذ لبق اًملسم ناك لجرلا كلذ نأ :هيفو

 . بابذ يف
 .هانعمب .فنصملا هركذ 3 ةدبع دنع ىتح ردا بلقلا لمع نأ :هيفو

 هيفف (لجو زع هللا نود اًئيش دحأل بّرقأل تنك ام :لاق .بّرق :رخآلل اولاقو) :هلوق

 ا ديحوتلا ةليضف نايب

 وأ تيم نم « هللا نود نم هدبعي ناك نمل اهحبذو اهرحنب برقتيل منغلاو رقبلاو لبالا نمستسي نمب فيكف اًبابذ منصلل برق
 كلذ نودعي ةمألا هذه رخاوأ يف نوكرشملا ءالؤه ناكو ؟كلذ ريغ وأ رجح وأ ءرجش وأ دهشم وأ توغاط وأ ءبئاغ

 نمل هئاجرو هميظعتو هتبغر ةدشل يحضي نأ نع كلذب مهضعب ىفتكا امبرو «هيف تعرش يذلا اهتقو يف ةيحضألا نم لضفأ
 ف مظعأ وه امو اذهب ىولبلا تمع دقو ؛هللا نود نم هدبعي ناك

 سنأ ثيدح يف امك «صالخالا يف مهتبالصو هنع مهترفنو ناميالا لهأ بولق يف كرشلا ردق ةفرعم هيفف :نويعلا ةّرق يف )١(
 يف دوعي نأ هركي نأو» :هيفو «ناميالا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث» :ىلاعت هللا ءاش نإ يتآلا هريغو يراخبلا يف يذلا

 .«رانلا يف فذقي نأ هركي امك هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا

 ام لبق را لوخد هب قحتسي لمع هل نكي مل بابذلا برق يذلا لجرلا اذه نال ناميآلا يف سانلا توافت :هيفو

 رس هاو ا ياو جك ءمنصلا اذه عم هلعف



 : ةنماكلا

 اني

 :ةرشاعلا

 :ةرشع ةيداحلا

 : ةرشع ةيناثلا

 :ةرشع ةثلاثلا

۲۹ 

 . بابذلا ةصق يهو «ةميظعلا ةصقلا ه

 امان هلعف لب « هذصعبي مل يذلا بايذلا كلذ اسيلسد 5 3 اف

 «لتقلا ىلع كلذ ربص فيك نينمؤملا بولق ىف كرشلا ردق ةفرعم

 .رهاظلا لمعلا الإ اوبلطي مل مهنوك عم < .مهتبلط ىلع مهقفاوي ملو
 ا e هلك _ 6 ناك ال ماما ناكل لخف يذلا نإ

 . «بابذ يف

 كار ف محا ا برأ جلا اا ثيدحلل دهاش هيف

 .2َكِلذ لغم ٌراّثلاو «هلْعَن

EN eل ع ےک  

 .ناثوألا

۴ ۴ 9 
 نكي تي باي

 ياب ملم مفر E تالاف :رانلا لخدي مل الإو DOT أ رهاظلا ()



 باب - ٠

 هللا ريغل هيف حبذُي ناكمب هلل حبذُي ال

 موق نأ قحأ يوي لأ نِي كَوْمَتلأ لع سبأ دجسم اًدَبأ هيف مَ ال3 لا

 ٠١8[. :ةبوتلا] *َنيرهَطَمْلا ب ن هاو ا 1 ر لاف ديف ديف

Gg 

 (یلاعت هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال : باب) : هلوق

 )4 ِهيِف رَ ال# :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق ءرهظأ وهو ىهنلل اهنأ لمتحيو ةيفان «ال»

 ءرارضلا دجسم يف ةالصلا نع هلوسر ىهن ىلاعت هلا نإ ةو لاق 6٠١8 :ةبوتلا] ةيآلا

 لوأ نم - سکا يللا دابق دجسم ىف ةالصلا ىلع هتح ىلاعت هنإ مث «كلذ يف هل عبت ةمألاو

 0 القعمو «نينمؤملا ةملكل اًعمجو ةي هلوسرو هللا ةعاط : يهو ىوقتلا ىلع - ينب موي

 دجسم يف ةالص» :لاق يي هللا لوسر نأ : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو .هلهأو مالسإلل

 نأ حرص دقو «اًيشامو اًبكار ءابق روزي ناك ی هللا لوسر نأ» : حيحصلا يفو «ةرمعك ءابق

 ؛ةورعو «سابع نبا مهنم «فلسلا نم ةعامج ءابق دجسم وه ةيآلا يف روكذملا دجسملا

 .مهريغو نسحلاو «يبعشلاو «ةيطعو
 EL نأ لا هيِف# : ةيآلا يف هلوق هديؤيو :تلق

 دجسملا يف نالجر ىرامت» :لاق ديعس أ ثيدحل قع هللا لوسر دجسم وه :لبقو

 دجسم وه :رخآلا لاقو و : لجر لاقف «موي لوأ وتلا اع نا يذلا

 ديزو هنباو رمع لوق وهو «ملسم هاور «اذه يدجسم وه :ِةَْك هللا لوسر لاقف دلك هللا لوسر

 .مهريغو تباث نبا
 دق ءابق دجسم ناك اذإ هنأل ؛ثيدحلاو ةيآلا نيب ةافانم الو «حيحص اذهو :ريثك نبا لاق

 دجسم فالخب اذهو .ىلوألا قيرطب لب هللا لوسر دجسمف «موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ

 اكسو ر تزول 0 لاق امك هللا ةيصعم ىلع سسأ يذلا رارضلا

IE EEE O PERG NEG 
 ناكو .ةالصلل هيف مايقلا نع هيبن هللا ىهن رومألا هذهلف ٠١7[ :ةبوتلا] توز مهنا دمي

 امنإ مهنأو «هيف يَّلَصُي نأ هولأسف كوبت ةوزغ ىلإ هجورخ لبق ب يبنلا ىلإ اوؤاج هونب نيذلا

CLDيمال ناك ال حا[ نأ اهل  N DS aS Oدلل يعل  
 ةوعدلا هذهب كرشلا هناحبس هللا ىفنف .مهرود يف اًصوصخم اناكم مهل حبذلل نوذختيو «مهاضرمل مهنم ءافشلا بلطل

 .نيملاعلا بر ديحوت ىلإ يعادلا ةعلطب داسفلاو عدبلاو كرشلا لاوز ىلع دمحلا هَللف .ةيمالسالا



RE 

 لاّسف «ةناوبب البا س ْنَأ ٌلَجَر ذل :لاق هنع هللا ىضر كاحضلا نب تباث نك

 ءاش نإ انعجر اذإ نكلو ءرفس ىلع انإ) :لاقف «ةيتاشلا ةليللا يف ةلعلا لهأو ءافعضلل هونب
 يحولا لزن موا موي الإ اهنيبو هنيب قبي ملو ؛ ةنيدملا ىلإ اًعجار مالسلا هيلع لفق املف (هللا

 . ديلا ىلإ ودق لبق تف هلا كحق «نسدسلا رب

 اهيف حبذلا بانتجا بجي هللا ريغل حبذلل ةدعملا عضاوملا نأ :ةمجرتلل ةيآلا ةبسانم هجو

 هيف ةالصلا زوجت الف كلذ لجأل بضغ لحم راص هللا ةيصعمل دعأ امل دجسملا نأ امك .هلل

 ىلا كاحضلا نب تباث ا اذهو . هلل

 نع امهريغو ةميزخ نباو دمحأ ماما ىور أور مطب ن أ توب لاج ِهيِف# : هلوق

 نسحأ دق هللا نإ :لاقف ءابق دجسم يف مهاتأ اا يبنلا نأ» : يراصنألا ةدعاس نب ميوع

 هللاو :اولاقف ؟هب نورهطت يذلا روهطلا اذه امف .مكدجسم ةصق يف روهطلاب ءانثلا مكيلع

 .طئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناكف دوهيلا نم ناريج انل ناك هنأ الإ اًئيش ملعن ام هللا لوسراي

 يبأ نباو هجام نبا هاور «هومكيلعف كاذ وه» :سنأو رباج نع ةياور يفو «اولسغ امك انلسغف
 .مكاحلاو ينطقرادلاو متاح

 نورهطتملا مهنكلو «نسحل ءاملاب روهطلا نإ :ةيلاعلا وبأ لاق «َنرَهَطَمْلا بحي ُهَكَاَو# هلوق

 اا .مهوحنو ةرعاشألل اقالخ ؛ةبحملا ةفص تابثإ هيفو «بونذلا نم

 لَك ئيبنلا لأسف «ةناوُبي اًلبإ رحني نأ "لجر رذن» :لاق كاحضلا نب تباث نع) :هلوق

 نم ديع اهيف ناك لهف :لاق .ال :اولاق ؟دّبْعُي ةيلهاجلا ناثوأ نم نّنَو اهيف ناك له :لاقف

 الو هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هنإف «كرذنب ٍفْوُأ :ِِكَي هللا لوسر لاقف .ال :اولاق ؟مهدايعأ

 . (امهطرش ىلع هدانسإو «دواد وبأ هاور «مدأ نبا كلمي ال اميف

 هنع ىور «روهشم نا ؛يلّهشألا ةفيلخ نبا ف (كاحضلا نب تباث نع) :هلوق

 . نيتسو عبرأ ةنس تام .هريغو ةبالق وبأ

 .ململي نود ةكم لفسأ يف عضوم : يوْعَبلا لاق .اهحتفب ليقو ءابلا مضب (ةناوبب) :هلوق

 لسرأف ؛هانمو لقره هدعوف یی هللا لوسر ىلع هيدعتسي هدحأ ةوزغ دعب لقره ىلإ بهذ دق يجرزخلا قسافلا رماع وبأ ناك )١(

 «هيف وه اًّمع هّدريو هبلغيو ةي هللا لوسر هب لتاقي شيجب مدقيس هنأ :مهينميو مهدعي بيرلاو قافنلا لهأ نم هموق نم ةعامج
 ؛دجسملا اذه اونبف «مهيلع مدق اذإ هل اًدصرم نوكيو «هبتك ءادأل هدنع نم مدقي نم هيف مهيلع مدقي اًلقعم هل اوذختي نأ مهرمأو
 .يدع نب رماع هوخأ وأ يدع نب نعمو فوع نب ملاس ينب وخأ مشخدلا نب , كلام هقرحو هيي يبنلا رمأب همده يذلاو

 يبأ عم تجرخا : : تلاق مدرك تنب ةنوميم تعمس : تلاق اهنأ يفقثلا مسقم تنب ةراس نع ثيدحلا اذه دعب دواد وبأ ىور (۲)

 هعمو .ةقان ىلع وهو يبأ هيلإ اندف ‹ يرصب هدبأ تلعجف ؛ هللا لوسر : نولوقي سانلا تعمسو هم هللا لوسر تيأرف ةجح يف

 فقوو هل ّرقأف :تلاق «همدقب ذخأف يبأ هيلإ اندف . طلا طلا نرل ناكاو تارغألا تعفن تالا ةر ةد

 منغلا نم ةدع ايانثلا نم ةبقع يف ةناوب سأر ىلع رحنأ نأ ركذ دلو يل دلو نإ ترذن ينإ «هللا لوسر اي : لاقف ؛هنم عمتساف

 ترذن امب فوأف :لاق .ال :لاق ؟ءيش ناثوألا نم اهب له :ِِي هللا لوسر لاقف - نيسمخ :تلاق اهنأ الإ ملعأ ال :لاق -

 . ثيدحلا . «هلل
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 لهف :لاق .ال :اولاق ؟َُبْعُي ر ةيلهاجلا ا رف و اَهيف ناك لَه :لاقف كلك ىلا

 ءافَو ال هتف كرذنب ٍفوأ ' كك ھا TED : اولاق ؟ٌةِهِدايْعَأ ْنِم ذيع اَهِيِف ناك

 . امهطرش ىلع هدانسإو دواد وبأ اور مآ ا ميف الو وللا ِةَيِصْعَم يف ر رل

 . عبي ءارو س ةبضه : تاداعسلا وبا لاق

 ناك اذإ رذنلاب ءافولا نم ٠ عنملا هيف (دبعي ةيلهاجلا ناثوأ نم نو اهيف ناك لهف) :هلوق

 بلا جحر حلا هلاق .هلاوز دعب ولو «ننو ناكملا يف

 امل مسا ديعلا : للا همحر مالسالا خيش لاق (؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك لهف) :هلوق
 وحن وأ رهشلا وأ عوبسألا ا ةئئضلا دوعب امإ .دئاع داتعم هجو ىلع ماعلا عامتجالا نم دوعي

 : اهتم اًرومأ عمجي ديعلاف «ةيلهاجلا لهأ عامتجا نم داتعملا عامتجالا انه هب دارملاو (؟كلذ

 نم كلذ عبتت لامعأ :اهنمو ءهيف عامتجا :اهنمو .ةعمجلا مويو رطفلا مويك ء.دئاع موي

 ر قالا هذه نم لک و © اًقلطم نوكي دقو ٠ ةهنيعب ناكمب ديعلا ٌصتخي دقو «تاداعلاو تادابعلا

 :يملسملل هللا هلعج دق موي اذه نإ» :ةعمجلا موي يف لل يبنلا لوقك نامزلاف .ادیع ىَمَسِي دق

 ناكملاو اهلي هللا لوسر عم ديعلا تدهش» :سابع نبا لوقك لامعألاو عامتجالاو ؛اًديع

 هيف لمعلاو مويلا عومجمل امسا ديعلا ظفل نوكي دقو «اًديع يربق اوذختت الا : 295 يبنلا لوقك

 . "!ىهتنا «اًديع موق لكل نإف ركب ابأاي امهعد» 4 يبنلا لوقك .بلاغلا وهو

 .ميقتسملا طارصلا ءاضتقا باتك يف )١(

 ال كلذلو ؛ مهل ةدابعلا نم عون يهو ؛؟ ؛ءايلوألا مساب دالبلا تألم يتلا تايركذلاو دلاوملا مويلا سانلا اهيمسي يتلا يهو )۲(

 نم توغاط قوس تدسك املكف . . مهقسفأو هللا قلخ لهجأ ناك ولو «تايركذلا نل تبقا مالا نوقرعيو: ىنانلا ركذي

 ةيمالسالا دالبلا تألتما دقو .همساب ٌنيبارقلاو ايادهلا رثكتو هتدابع ةماعلا سوفن ىف يحتل ديعلا اذهب ةندسلا تماق ءالؤه

 الإ اهنم حني ملو .هللاب الإ ةّوق الو لوح الو .مالسالا دالب ىلإ ةيلهاجلا اهب تداعو ةبيصملا اهب تّمعو «تايركذلا هذهب
 . باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد ةيامحب اوماق نيذلا دوعس لآ لضفب مئ هللا لضفب - ملعن اميف - زاجحلاو دجن

 برقتلا دصقل دلوملا ماقأ نم ا ءلامجإ هيف اذه لوقأ . خلا (مهل ةدابعلا نم عون يهو) :هلوق (#)
 ةدابع دلوملا هتماقإ ربتعت اذهف كلذ وحنو ررضلا ضعب دلوملا ميقم نع عفدي يكل وأ هتک ریو هعفت ءاجرو هيحاص ىلإ

CR EGلإ ا لا ل ل ل  

 نم امأ مرمر يوصل وا ياها يفر يحلل و ءاي يبنلل دلاوملا ميقي ةي نمم نوريثكلا هلعفي يذلا وه اذهو كرش

 دلوملا بحاصل اًدباع نوكي ال اذهف ء هللا اهبحي يتلا تادابعلا نم كلذ نأ هنم اًنظ هناحبس هللا ىلإ برقتلا دصقل دلوملا ماقأ
 هلعف الو ټیم هلوسر الو .هناحبس هللا اهعرشي مل ةعدب ىتأ دق هنكلو .دلوملا لافتحا يف كرشلا نم ءيش هنم عقي مل اذإ

 هللا نم عيرشتب الإ اهنم ءيشب نايتالا زوجي ال ةيفيقوت تادابعلا نأل ءاّنسح هدصق ناك ولو مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا

 انإو هلل انإف ءلجو زع هللا الإ هيصحي ال ام داسفلاو كرشلا نم اهب لصحو دلاوملا هذهب ةبيصملا تمظع دقلو ءَ هلوسرو

 عيمس هنإ ةعدبلا كرتو ةنسلا عابتال مهقفويو نيّدلا يف هقفلا مهحنميو نيملسملا لاوحأ َحِلْصُي نأ هللا لأسنو «نوعجار هيلإ

 . بيرق
 رصمب يودبلا دلومك اًديع اهنومسيو هللا نود نم دبعت يتلا روبقلا دنع اًدايعأ نوكرشملا ءالؤه ثدحأ دقو :نويعلا ةرق يف ()
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 ظ لئاسم هيف

 . ادب هيف ُب ال :هلوق ريسفت : ىلوألا
 .ةعاطلا كلذكو .ضرألا يف رثؤت دق ةيصعملا نأ ..2 2 :ةيناثلا
 لا لوول ا ةلايملا ىلإ ةلففنلا ا : ةثلاثلا
 . كلذ ىلإ جاتحا اذإ يتفملا لاصفتسا سالا
 عناوملا نم الخ اذإ هب سأب ال رذنلاب ةعقبلا صيصخت نأ :ةسماخلا

 ولو ةيلهاجلا ديع ناكمب رذنلاب ءافولا نم عنملاو يتفملا لاصفتسا هيفو) :فنصملا لاق

 ( .(هلاوز دعب

 .كاذ ىلإ عو وك اوف عنملاو «نيكرشملا ةهباشم كرتو ةعيرذلا دس هيفو :تلق

 نوكرشملا هيف حبذي يذلا ناكملا يف هلل حبذلا نأ ىلع لدي اذه (كرذنب فوأف) :هلوق

 مكحلاب فصولل بيقعت «كرذنب فوأف» :هلوق نأل «ةيصعم - مهدايعأ لحم يف يأ - هللا ريغل

 نيذه نع هولخ ءافولاب رمألا ببس نوكيف .مكحلا ببس فصولا نأ ىلع لدي كلذو «ءافلاب
 وأ «مهديعل اًناكم ةعقبلا نوك نأ يضتقي اذهو «كرذنب فوأ» :لاق «ال» :اولاق املف .نيفصولا
 . مالسالا خيش هلاق .هرذن ولو اهب حبذلا نم عنام : مهناثوأ نم نو اهب

 يف دجو دق ول «ةيصعم رذن اذه نأ ىلع ليلد (هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هنإف) : هلوقو

 5 ءاملعلا عامجإب هب ءافولا زوجي الف ةيصعملا رذن نم ناك امو . عناوملا ضعب ناكملا

 :امهدحا .لدمحاإ| نع ناتیاور أمه «نيلوق ىلع و ةرافك هب بجن له اوفلتخاو

 ؟هياحصأو ةقينح وأ لاق هرو ‹ سابع ۽ نباو د وعسم نبا نع یورو . بهذملا وهو بجي

 | .هأور نيمي ةرافك هترافكو «ةيصعم يف ل ل اًعوفرم اهنع هللا يضر هشت ةشئاع ثيدحل

 قورسم نع كلذ یورو . هيلع ةرافك اي : يناثلاو . قاحسإو نمسا هر جتحاو ا لهأو

TETيتفملا لاصفتسا هيفو :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق .ةميظعلا يصاعملاو كرشلا نم  

 .هلاوز دعب ولو ةيلهاجلا ديع ناكمب رذنلاب ءافولا نم عنملاو

 ءيصاعملاو كرشلا نم هللا مرح امل الحم تراص اهنوكل ةدابعلل الحم نيكرشملا راثآ ذاختا نم عنملا هيفو :تلق
 امل الحم تذختا يتلا ةثيبخلا نكامألا هذه يف لعفن الف هلل ةدابع ناك ام لك لمشيف رذنلا يف ناك نإو ثيدحلاو

 حبذلاب صيصختلا ذرب مل - ىلاعت هللا د فنصملاو ةمجرتلل اًدهاش ثيدحلا راص اذهبف «ىلاعت هللا طخسي

 .اًدجسم فئاطلاب تاللا لحم لعج لكشتسا دقو .لاثملاك حبذلا ركذ امنإو

 هلعج ىلإ عجريف لاهجلا بولق هب نتتفت نأ ىشخي ناكل ةدلبلا هذه يف لحملا اذه كرت ول هنأ :ملعأ هللاو باوجلاو

 لكلا كرشلا نثأ هي سدير: هتف لعق: ناك اع اه نتي ةذع ةلاحلاو ادم تجف ةلوأ ف لعفي ناك امك انتو

 .ملعأ هللاو ضراعملا ةوق يهو ةلعلا هذهل لحملا اذه صتخاف

 نم يرهزلا هعمسي مل :هريغ لاقو ةملس يبأ نم ثيدحلا اذه عمسي مل يرهزلا نأل . . حصي ال ثيدح اذه :يذمرتلا لاق )١(

 .هايإ هجارخإ دعب دواد وبأ اذه لثم لاقو .كورتم ناميلسو مقرأ نب ناميلس نم هعمس امنإو ةملس يبأ
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 .هلاوز دعب ولو «ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو هيف ناك اذإ «هنم عنملا :ةسداسلا

 .هلاوز دعب ولو مهدايعأ نم ديع هيف ناك اذإ «هنم عنملا : ةعباسلا

 . ةيصعم رذن هنأل «ةعقبلا كلت يف رذن امب ءافولا زوجي ال هنأ : ةنماثلا

 .هدصقي مل ولو مهدايعأ يف نيكرشملا ةهباشم نم رذحلا : ةعساتلا

 . ةيصعم ىف رذن ال :ةرشاعلا

 . كلمي ال اميف مدآ نبال رذن ال  :ةرشع ةيداحلا

 يف ةرافكلا ركذ هنأ :هباوجو .ةرافك هيف ركذي ملو ءبابلا ثيدحل .يعفاشلاو يبعشلاو

 ىلإ رذنلا فاضأ اذإ ينعي : حيباصملا حرش يف لاق (مدآ نبا كلمي ال اميف الو) :هلوق

 امأف .كلذ وحنو نالف دبع قتعأ نأ يلع هللف يضيرم هللا ىفش نإ :لاق نأب هكلمي ال نيعم

 كلت يف وهو «ةبقر قتعأ نأ يلع هللف يضيرم هللا ىفش نإ :لاق نأب ؛اًئيش ةمذلا يف مزتلا اذإ

 .هتمذ ىف كلذ تبث هضيرم ىفش اذإف ءاهتميق الو اهكلمي ال لاحلا

 . ملسمو يراخبلا يأ (امهطرش ىلع هدانسإو دواد وبأ هاور) : هلوق

 .ءاملعلا رابك نم ظفاح مامإ ةقث .امهريغو ليسارملاو ننسلا فنصمو «دمحأ مامالا بحاص

 ني حي e داع وام
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 باب - ۱١

 .[۷ :ناسنالا] #ايطتسم مرش ناك اوي ناو رذلاب ا : ىلاعت هللا لوقو
 ہک ا س ا f آ م ا 2 5 £ 4o ]۷۰ :ةرقبلا] i وے

 بلوا و ردن ا ر متردن :TEE رس نم متعفنا مو هلوقو

 (ىلاعت هللا ريغل رذنلا كرشلا نم :باب) :هلوق

 يف اًكرش ىلاعت هللا ريغل رذنلا نوكيف «هلل هرذن اذإ هب ءافولا بجي ةدابع هنوكل يأ

 . ةدابعلا

 ىلع تلد ةيالاف [۷ :ناسنإالا] «اريِطَتَسُم مرش ناک . امور .نواكو ردا نوو # :ىلاعت هلوقو

 .هيلإ هب برقت امن اوو هللا عاطل ك رل افرا هنو

 ]۷ :ةرقبلا] 4دم هلا كام رد نرد وا ةع نم ا ا هلوقإ

 E a ناعما e : ريثك نبا لاق

 .ها .ههجو ءاغتبا هب نيلماعلل ءازجلا رفوأ كلذ ىلع هتازاجم : كلذ نمضتو «تاروذنملاو

 مهل اوضقيل مهيلإ اهب اًبرقت ءروبقلا دابع نم ةعقاولا روذنلا هذهف :كلذ تملع اذإ

 هلل ْاَوُلَمَجَو#' : ىلاعت لاق امك ا ل كلذ لك «مهل اوعفشيلو مهجئاوح

Eتراك اك امك ابكر ادر ر هته دل ادخال اقف يس وسال او وكر تسلا  

 4C ا 7 يل فلآ لسع لفل ويف هل راک ام ا لإ ُلِصي الف مهباڪشل

 ١١١[. :ماعنألا]

 رمقلاو سمشلاو مانصألل رذنلاك : هللا ريغل رذن ام امأو :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 ال تاقولخملاب فلاحلاو «تاقولخملا نم هللا ريغب فلحي نأ ةلزنمب وهف «كلذ وحنو روبقلاو

 ر ل نک كرشلاو مك رش انيك نان ضان عملا نذاثلا كتذكاوهةواقك واو

 تاللاو :هفلح يف لاقو فلح نم» :ِلَي يبنلا لاق ام لوقيو اذه نم هللا رفغتسي نأ هيلع لب

 "شا الإ هلإ ال لقيلف ىّرعلاو
 ضعب هلوقي امك رذنلا لبقت اهنإ :لوقيو - هب رّوئتي اًنْهَد اهوحن وأ روبقلل رذن نميف لاقو

N E Ge a ml 

 ىرلار تلا ةع كفاك ىلا ةا نم, اش ف نزف لا كل نينكاعلا نيرراجملا وأ

 نم هبش مهيف كانه نورواجملاو «هللا ليبس نع نودصيو لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي ءةانمو

 )١( نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ٠ هلع هللا يضر ةريره يبأ نع هححام .
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 ها هلا هل هلا هلا لها ساس سهلا GS O ولا »ا Gu ووالله سل وه ي ي ي ي ي هه # »ا 4#

 و

 مهب زاتجا نيذلاو ؟4َنوُنكع اه أ لأ ُلِئاَمَتلا وذم امل :مالسلا هيلع ليلخلا مهيف لاق نيذلا

 ع َنوُفْكَعَي موق لع ااف َرَحَلا َليِمّرَسِإ قبب اتزوجو# :ىلاعت لاق «هموقو مالسلا هيلع ىسوم
 ةيصعم رذن عاقبلا هذه يف نيرواجملاو ةندسلا كتئلوأل رذنلاف ١78[ :فارعألا] 4ر داتا

 e ئف دادبألا ةندسل وأ ءاهدنع نيرواجملاو نابلصلا ةندسل رذنلا نم هبش هيفو

 ۰ ( يدع اا

 ىلع وأ خيش وأ يلو ربق ىلع يتلا دهاشملل رذنلا امأو :جاهنملا حرش يف يعفارلا لاقو
 رذانلا دصق نإف نيحلاصلاو ءايلوألا نم ةعقبلا كلت يف ددرت وأ «ءايلوألا نم اهَّلَح نم مسا

 وأ «ةيوازلا وأ .دهشملاو ةعقبلا ميظعت - ةماعلا دوصق نم عقاولا وأ بلاغلا وهو - كلذب

 نإف ؛دقعنم ريغ لطاب رذنلا اذهف همسا ىلع تينب وأ ءاهيلإ تبسن وأ اهب نفد نم ميظعت
 اهب بلجتسُيو ءالبلا اهب عفدُي امم اهنأ نوريو «تايصوصخ نكامألا هذهل نأ مهدقتعم

 : مهل ليق امل راجحألا ضعبل نورذني مهنإ ىتح - ءاودألا نم اهل رذنلاب ىفشتسيو «ءامعنلا

 ربقلا :نولوقيو «تيزلاو عومشلاو جرّسلا روبقلا ضعبل نورذنيو - حلاص دبع اهيلإ دنتسا هنإ
 ءافش نم لومأملا ضرغلا هب لصحي هنأ كلذب نونعي رذنلا لبقي ينالفلا ناكملا وأ ينالفلا

 ىلع رذنلا اذهف «ةازاجملا رذن عاونأ نم كلذ ريغو «لام ةمالس وأ بئاغ مودق وأ ؛ضيرم

 كلذ نمو . اًقلطم لطاب روبقلل امهوحنو عمشلاو تيزلا رذن لب .هيف كش ال لطاب هجولا اذه

 : ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغ ربقلو مالسلا هيلع ليلخلا ربقل اهريغو ةميظعلا ةريثكلا عومشلا رذن

 امم اذهف «ةبّرق كلذ نأ اناظ ءاّميظعتو اكربت الإ ربقلا ىلع داقيالا كلذب دصقي ال رذانلا نإف

 ٠ ءال مأ عفتنم كانه هب عفتنا ءاوس ءمرحم روكذملا داقيالاو «هنالطب يف بير ال

 وه ام ىلع ماوعلا رثكأ هرذني يذلا رذنلا :راحبلا ررد حرش يف يفنحلا مساق خيشلا لاق

 ءاحلصلا ضعب [ربق] ىلإ يتأيف ؛ةجاح هل وأ ضيرم وأ ٌبتئاغ ناسنالل نوكي نأك ءدّهاشم

 نم منصل مسا وهو جارخأو جرخك دادبأو - ةدرقك - ةددب عمجلاو تُب ٌبرعم «منصلا - ءابلا مضب - دبلا :سوماقلا يف )١(

 . دونهلا مانصأ

 عنام ال هنأو «نكي ؛ مل أشي مل امو ناك ءاش ام ىلاعت هنأب هملعل هدحو هب هتبغر قّلع هدحو هلل رذانلا نأل كلذو : : نويعلا ةرق يف ()

 - هلل ةعاط هرذن اميف ءافولا بوجو هيلع بترت اذهلو - ةدابعلا ديحوت وه دصقلا ديحوتف : عنم امل يطعم الو ىطعأ امل

 يف هلل اكيرش هلعج دقف بهري وأ هيف بغري اميف ىلاعت هريغ ىلإ هتافتلال هللاب اًكرش كلذ راص هللا ريغل تفرص اذإ ةدابعلاو

 يتلا باوبألا هذه لكو «صاالخالا نم هتتبثأ ام تبثي ملو ءهللا ريغ ةيهلإ نم :(هللا الإ هلإ ال) هتفن ام تبثأ دق نوكيف ةدابعلا

 «هللا الإ هلإ ال» :هتفن ام فلاخ دقف بلطلاو دصقلاب هريغ هللا عم كرشأ نم نأ ىلع لدت ىلاعت هللا همحر فنصملا اهركذ

 نم اهدعب ام ةمجرتلا هذه حرشو . انخيش لوق ىنعم اذهو ءديحوتلا نم هتتبثأ ام ىفنو هتفن ام تبثأف «اهلولدم سكعف

 .ديحوتلا نم هتنمضت امو صالخالا ةملك يفاني وهف ,عقي دق وأ عقو كرش لكف :باويألا
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 يطب نأ َرْذَن ْنَم» :لاق ةي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع حيحصلا يفو

 .(هِصْعَي الف هللا ىِصْعَي نأ َرذن ْنَمَو هعِطْيلف هلل

 وأ « يضيرم يفوع وأ يبئاغ هللا در نإ ؛نالف يديساي :لوقيو ؛ةرتس هسأر ىلع لعجيو

 ءاملا نم وأ ءاذك ا نم وأ ءاذك ةضفلا نم وأ ءاذك بهذلا نم كلف يتجاح ٌتيضق

 «قولخمل رذن هنأ وا عامجإلاب لطاب رذنلا اذهف .اذك تيزلاو عمشلا نم وأ ؛اذک

 تم وودنملا نا او .قولخمل نوكت ال ةدابعلاو ةدابع هنأل ؛زوجي ال قولخملل رذنلاو

 - رفك كلذ داقتعاو ءهللا نود رومألا يف فرصتي تيملا نأ نظ هنأ : :اهنمو «كلمي ال تيملاو

 ىلإ لقنيو اهريغو تيزلاو عمشلاو مهاردلا نم ذخؤي امف ءاذه تملع اذإ :- لاق نأ ىلإ

 .نيملسملا عامجإب مارحف : ETI حئارض

 دق :دازو هنع : امهريغو هتركذت يف ىلا هلقنو ء«قئارلا رحبلا يف ميجن نبا هنع هلقن

 یاد نا ا اذهب سالا نا

 :ءايلوألل رذنلاو حبذلا زاجأ نم ىلع درلا يف يفنحلا يبلحلا هللا عنص خيشلا لاقو

 واڪ ات الو : ليزتتلا يفو . ةلطاب نوكيف ؛ هللا ريغل وهف ناللف مسا ىلع ناك نإ رذنلاو حبذلا

 ا بر هلل َقاَمَمَو ايو يَشْمَو الص َّنِإ لف ١ : ماعنألا وع هلا مسا رد ل اَنِم

 رل حيذلاك هللا عم كارشإ هللا ريغل رذنلاو [157 31557 ماعنألا] 45 كرس الل
 نأ لن نم» :لاق ةع هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع حيحصلا يفو) : هلوق

 م سا يدل لف هللا عيطي

 | . يراخبلا حيحص يأ (حيحصلا يف) .:هلوق

 امهنع هللا يضر قيدصلا ةنباو ويي يبنلا جوز ؛نينمؤملا مأ يه (ةشئاع نع) :هلوق

 ءاّقلطم ءاسنلا هقفأ يهو . "مست ةنبا يهو اهب لخدو «نينس عبس ةنبا يهو يب يبنلا اهجوزت

 ىلع نيسمخو عبس ةنس تتام .'"'فالخ اهيفف ةجيدخ الإ يب يبنلا جاوزأ لضفأ يهو

 ناكو .نيمثلملا ةلودل اًسوساج ناك هنأ روهشملاو ؛هيف لاوقألا تبرطضاو ‹ حيحص خيرات هل فرعي ال اطنطب يودبلا دمحأ )١(

 نم هدنع ىتؤي .ةيلهاجلا يف تاللا وأ ربكألا لبه لثم ؛ةيرصملا رايدلا يف مانصألا ربكأ هربقو .ةعيدخلاو ركملا يف ةيهاد

 اهيلإ لاحرلا دشي دلاوم ةثالث ماع لك هل ماقيو «يودب اي كبيصن اذه : : الئاق قودنصلا يف هعضيو هتنبا رهم فصنب لجرلا

 همدهب هللا لّجع ءربكألا منصلا اذه ىلإ جاح فلآ ةئامثالث نم رثكأ دلوملا يف عمتجيو ؛يرصملا رطقلا ىصقأ نم سانلا

 . اهريغو رصم يف ملص لك نم هريغو وه هفرحو
 .اًبيرقت رهشأ ةعبسب ةرجهلا دعب اهب ىنبو .ةنسب ةرجهلا لبق اهيلع دقع (۲)
 سيل ام يحولا ءدب يف لئاضفلا نم ةجيدخل نأ قيقحتلاو . لضفأ ةشئاع الو .لضفأ ةجيدخ :لاقي ال لب :نويعلا ةرق يف 0

 امف «هريغو يراخبلا حيحص يف امك اهيف يحولاب ىب يتلا لاحلا كلت يف هدبيأتو ةي يبنلاب ناميالا ىلإ اهقبس نم ةشئاعل
 اهملعل ةجيدخل سيل ام ماكحألاو ثيداحألاب ملعلا نم ةشئاعلو ةرجهلا لبق اهنع هللا يضر تيفوت ىتح كلذك تلاز
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 :ردلا ءاقولا توجو : ىلوألا

 . كرش هريغ ىلإ هفرصف هلل ةدابع هنوك تبث اذإ : ةيناثلا

 .هب ءافولا زوجي ال ةيصعملا رذن نأ : ةثلاثلا

 . اهنع هللا يضر حيحصلا

 عمجأ دقو .هللا ةعاط نم هرذن ام لعفيلف :يأ (هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم) :هلوق

 اذكب قّدصتأ نأ ّيلعف يضيرم هللا ىفش نأك «هوجري طرشل ةعاط رذن نم نأ ىلع ءاملعلا

 الدنا حس ىا نع كو رم ىلظ ن قلع اهل قصت ن هلع بجر كلذ تر
 الف فاكتعالاك كلذك سيل ام امأو «موصلاك عرشلا لصأب بجاو هسنج امب الإ ءافولا مزلي
 اولا دس بسن

 عمجأ دقو «هنيمي نع رفكيلو» يواحطلا داز (هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو) :هلوق

 . ةيصعملا رذنب ءافولا زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا

 ةرافكلل اًبجوم دقعني له :اوعزانتو .ةيصعملا يف رذنلا ميرحت ىلع اوقفتا :ظفاحلا لاق

 دمحأ بهذم وه امك ؛حابملا يف رذنلا ةحص ىلع ثيدحلاب لدتسي دقو - مدقتو - ؟ال مأ

 نع يذمرتلاو دمحأو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هاور ام هديؤي «هريغو
 وا لاق هندن كينار قع توف نأ كوت نإ هلا را تلا ةا ماكنا فيوز

 ثيدحل «نيمي ةرافكو هلعف نيب ريخيف ءدمحأ دنع ,oe حاجللا ردن اواو لرل

 روصنم نب ديعس هاور «نيمي ةرافك هترافكو «بضغ يف رذن ال» :اًعوفرم نيصح نب نارمع

 .هلعفي الو رفكي نأ بحتسا قالطلاك اموركم رذن نإف «يئاسنلاو دمحأو

 ا ماء هلع
AS AS iY 

 اميف اهيلإ نوعجري يَ هتافو ا هللا يضر ةباحصلا ناكو «مارحلاو لالحلا نايبو نآرقلا لوزنو هلك يبنلا لاوحأب

 .هجاوزأو هباحصأ نع يضرو هيلع همالسو هللا تاولص هنيدحو 5 يبا لاوحأ نم مهيلع لِكْشأ
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 باب - ۲
 هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم

 .[1 :نجلا] «اَقَهَر مهد نبأ نم م لاح نوذوع إلا نم لاجل نك ماو : ىلاعت هللا لوقو

 (هللا ريغب ةذاعتساللا كرشلا نم باب) : هلوق

 هللاب ذئاعلاف أجلمو اذاعم :هب ذاعتسملا ىمسي اذهلو «ماصتعالاو ءاجتلالا :«ةذاعتسالا»

 «ليثمت اذهو ؛هيلإ أجتلاو هب راجتساو مصتعاو ؛هكلامو هبر ىلإ «هكلهي ر وأ هيذؤي امم بره دق

 «برلا يدي نيب حارطنالاو «هب ماصتعالاو ؟هللا ىلإ ءاجتلالا نم بلقلاب موقي امف الإو

 .هللا همحر ميقلا نبا هلاق .ةرابعلا هب طيحت ال رمأ ءهل للذتلاو ؛هيلإ راقتفالاو

 .رش يذ لك رش نم هبانجب قاصتلالاو هللا ىلإ ءاجتلالا يه ةذاعتسالا :ريثك نبا لاقو

 تنا .ريخلا بلطل ذايللاو .رشلا عفدل نوكي ذايعلاو

 كعب امو :ىلاعت لاق امك ؛هدابع اهب ىلاعت هللا رمأ يتلا تادابعلا نم يهو :تلق

 ريثك نآرقلا يف كلذ لاثمأو [55 :تلصف] ميم يتلا وف مَنِ هاب ْذِهَتْسَك عز نطيل نب
 هللا ريغل هفرصف هلل ةدابع ناك امف سالا برب ٌدوعأ لق##و «َقَلَمْلا برب ٌدوعَأ ٌلْق# :هلوقك

 عزانو هتدابع يف هلل Ce هلعج هللا ريغل تادابعلا هذه نم اًئيش فرص نمف «ةدابعلا يف رم

 يتأيس امك «قرف الو ءهللا ريغل اًدباع نوكي هريغل ىلصو هلل ىلص نم نأ امك هتيهلإ يف برلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق هريرقت

 ٠ (اقهر مودا نا نم لار نونو نيالا نم لار نك ماو :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق
 ١[. :نجلا]

 اذإ :يأ ءانب نوذوعي اوناك مهنأل سنالا ىلع الضف انل نأ ىرن انك :يأ :ريثك نبا لاق

 نوذوعي اهتيلهاج يف برعلا ةداع تناك امك ءاهريغو يراربلا نم اق اًناكم وأ اًيداو اولزن

 هئادعأ دالب لخدي مهدحأ ناك امك .مهؤوسي ءيشب مهبيصي نأ ناجلا نم ناكملا كلذ ميظعب

 مهنم مهفوخ نم مهب نوذوعي سنالا نأ نجلا تأر املف ءهترافخو همامذو ريبك لجر راوج يف

 ىلإ - مهب | وت کاو ا اوقبي ىتح ءاّرعذو اًباهرإو انو ا ءاقهر مهوداز

 نبا نع نا لاقو چ : يأ «اًقمهر» ملسأ نب ديزو عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاق - لاق نأ

 لاجر ناك : لاق امهنع هللا يضر سابع ن نبا نع ةيآلا هذه هريسفت يف ىلاعت هللا همحر ريرج نب رفعج وبأ لاق : :نويعلا ةرق يف )١(

 سنالادازف :مهضعب لاقو ءاَمثإ كلذ مهدازف يداولا اذه زيزعب ذوعأ :لوقيف ةيلهاجلا يف يداولاب مهدحأ تيبي سنالا نم

 رافكلا دادزاف :دهاجم لاقو . امْنِإ كلذب مه اودادزاو مهيلع - ةءارج مهريرعب مهتذاعتساب - نجلاب مهتذاعتساب نجلا

 اف و نجلا مهدازو :كديز نبا لاقو ءانايغط
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 :لاقف الرْنَم لر ْنَم١ :لوقي ويم هللا لوسر تعمس ل ا

 كلذ ولرم ْنِم َلَحْرَي ىتح ٌءْيَش ُهرضي مل ٠ ل ا و تاكل زنا: كتاملك وع

 . ملسم هأور

 .ةداتق لاق اذكو ءامثإ أ «اًقهر مهودازف» سابع

 ديسب ذوعأ :لاق هسفن ىلع فاخو رفق داوب سا اذإ ناك برعلا نم لجرلا نأ كاذو

 ةذاعتسالا زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ‹ نجلا ريبك ديري ؟هموش ءاهفس نم يداولا اذه

| 

 ظ | . هللا ريغب

 كلذ ىلع نيرفاكلا هللا مذ دقف 0 ةذاعتسالا زوجي ال :ىفنحلا يراق ىلع الم لاقو

 نضال نم تراکت د 5 نحل َرَضَعَمي اًصيِمَح ْمُهَرُسَح موو# :ىلاعت لاق :لاقو - ةيالا ركذو -
 وم رب ب ر کک ر وج مصرس ر س يي ر ر ر اےس ےہ ہک

 کنون راتلا لا آن 1 ع ىلا كب اَنهَلَبَو ضعي اتضعب ڪڪ ر ضالا َني مُهْواَيلْوَأ لاو
UEيف ينجلاب ينال عاتمتساف [۱۲۸ :ماعنألا] 4مي ٌمِيكَح َكّيَر نل هس  

 هميظعت يسنالاب ينجلا عاتمتساو «تابّيغملا نم ءيشب هرابخإو هرماوأ لاثتماو هجئاوح ءاضق

 .اًصخلم ىهتنا .هل هعوضخو هب هتذاعتساو «هايإ

 نم سيل هنأ ىلع لدي ال ةيويند ةعفنم هب لصحي ءيشلا نوك نأ هيفو) :فنصملا لاق
 ( 1 ( .(كرشلا

 ذوعأ :لاقف الزنم لزن نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :تلاق ميكح تنب ةلوخ نعو) :هلوق
 .(ملسم هاور «كلذ هلزنم نم لحتري ىتح ءيش هّرضي مل «قلخ ام رش نم تائماتلا هللا تاملكب

 !'"ةبهاولا يه اهنإ لاقيو «كيرش مأ :اهل لاقي ءةيملسلا ار عر رح ف

 .نوعظم نب نامثع تحت لبق تناكو
 . ةلضاف ةحلاص تناكو : ربلادبع نبا لاق

 امع الدي هب اوذيعتسي نأ مالسإلا لهأل هللا عرش | (تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ) :هلوق

 .هتافصو هئامسأب اوذيعتسي نأ نيملسملل هللا عرشف ءنجلاب ةذاعتسالا نم ةيلهاجلا لهأ هلعفي

 مالك قحلي امك «بيع الو صقن اهقحلي ال يتلا تالماكلا هانعم :ليق :يبطرقلا لاق

 هنأب هنع ربخأ هللا ناف .نارقلا يه انه تاملكلا :ليقو .ةيفاكلا ةيفاشلا هانعم :ليقو . رشا

 ام ىلإ داشرإلا ةهج ىلع رمألا اذهو [87 :ءارسالاو ها :سنويو ٤٤ :تلصف] اشر ىَدَه

 بغرملا هيلإ بودنملا باب نم ناك ىلاعت هللا تافصب ةذاعتسا كلذ ناك املو .ىذألا هب عفدي

 يف لكوتيو «هيلإ هئاجتلا يف هللا قدصي نأ :هتافصو هئامسأب وأ هللاب ذيعتسملا قحف اذه ىلعو «هيف

 .هبنذ ةرفغمو هبلط ىهتنم ىلإ لصو كلذ لعف ىتمف ؛هبلق يف كلذ رضحيو ؛هيلع كلذ

 )١( لكي يبنلل اهسفن تبهو يتلا .



 : لئاسم هيف

 . نجلا ةيآ ريسفت :ىلوألا

 وک :ةيناثلا

 نأ ىلع هب نولدتسي ءاملعلا نأل .ثيدحلا كلذ ىلع لالدتسالا :ةثلاثلا

 .كرش قولخملاب ةذاعتسالا نأل :اولاق .ةقولخم ريغ هللا تاملك

 ظ ظ ظ .هراصتخا چ ENR U شالا

 ا نم ني هلأ للا

 الا زوجي لا هلآ ىلع غو نا ةا نطل دو 0 هجر مالتمالا ع لف
 ايي يبنلا نع تبث هنأل :اولاق .قولخم ريغ هللا مالك نأ ىلع هب اولدتسا امم اذهو «قولخمب

 فرعي ال يتلا ذيواعتلاو ميزاعتلا نع ءاملعلا ىهن اذهلو .كلذب رمأو هللا تاملكب ذاعتسا هنأ

 0 . كرش اهيف نوكي نأ ةيشخ اهانعم

 «هدبع دقف بحي امب ا برقتو هب 53 «ةاعذو ناطيشلل حبذ نمو : :ميقلا نبا لاقو

 نم ريصيف ءهل ناطيشلا نم مادختسا وه (قدَصو .. امادختتا ةسسو ةةانغ كلذ مسي مل نإو

 ءةدابع ةمدخ تسيل هل ناطيشلا ةمدخ نكل ؛ناطيشلا همدخي كلذبو «هيدباعو ناطيشلا مدخ

 .ها هب وه لعفي امك هدبعي الو هل عضخي ال ناطيشلا نإف

 هب ماق قولخم يأ يف رش لك نم يأ : هللا همحر ميقلا .نبا لاق (قلخ ام رش نم) :هلوق

 وأ ءةقعاص وأ اخير وأ «ةباد وأ '''ةماه وأ :ءاّيج وأ ناك اًيسنإ ءهريغ وأ ناويح نم :رشلا
 ظ ظ .ةرخآلاو ايندلا يف ءالبلا عاونأ نم ءناك عون ّيأ

 .يفصولا يالا اا ءيقالطإلا مومعلا اهب دارملا سيلو ةلوصوم انهه «اماو
 ةكئالملاو ةنجلا نإف .هللا هقلخ ام لك رش نم ال ءرش هيف قولخم لك رش نم :ىنعملاو

 ٠ .هيلإ يِضقُي ام ىلعو ءملألا ىلع :نيئيش ىلع لاقي رشلاو ءرش مهيف سيل ءايبنألاو

 لوقو حيحص ربخ اذه :يبطرقلا لاق (كلذ هلزنم نم لحتري ىتح ءيش هرضي مل) :هلوق
 ءيش ينرضي ملف هيلع تلمع ربخلا اذه تعمس ذنم ينإف .ةبرجتو اليلد هقدص انملع قداص

 ذوعتأ نأ تيسن دق يب اذإف يسفن يف تركفتف ءاليل ةّيدهملاب برقع ينتغدلف «هتكرت نأ ىلإ
 1 تاللا كرك

 يهو .هرأثب ذخألاب هربق ىلع يدانت لازت ال لوتقملا حور هيف روصنت ههبش وأ اًرئاط هنومهوتي ةيلهاجلا لهأ ناك ام :ةماهلا )١(

 .ارفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع ال» :لاق يب يبنلا نأ حيحصلا يفو .مالسالا اهلطبأ مهتافارخ نم ةفارخ



 باب - ۴

 هريغ هوعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم

 (هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب) :هلوق

 ءةدشلا ةلازإ وهو ء«ثؤغلا بلط يه ةئاغتسالا :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 .نوعلا بلط :ةناعتسالاو .رصنلا بلط :راصنتسالاك

 «بوركملا نم الإ نوكت ال ةثاغتسالا نأ :ءاعدلاو ةثاغتسالا نيب قرفلا :هريغ لاقو

 نم ةثاغتسالا ىلع ءاعدلا فطعف .هريغو بوركملا نم نوكي هنأل «ةثاغتسالا نم معأ ءاعدلاو
 ءاعدلا درفنيو ةدام يف ناعمتجي «قلطم صوصخو مومع امهنيبف . صاخلا ىلع ماعلا فطع

 .ةثاغتسا ءاعد لك سيلو «ءاعد ةثاغتسا لكف ؛ةدام يف اهنع

 يف هب داريو ؛ةلأسم ءاعدو ؛ةدابع ءاعد :ناعون ءاعدلا نأ ملعا (هريغ وعدي وأ) :هلوقو

 نم يعادلا عفني ام بلط وه ةلأسملا ءاعدف امهعومجم هب داريو «ةرات اذهو «ةرات اذه نآرقلا

 الو اًرض كلمي ال نمم هنود نم اًدحأ وعدي نم ىلع هللا ركنأ اذهلو ءرض فشك وأ عفن بلج

 وه لاو امف الو ص م كلي ال اَم ےل تود ني توا لقط :ىلاعت هلوقك ؛اًعفن
 لع درنو ارضي الو اَنعَفَني ال ام لأ وذ نم وعدنا لفه :هلوقو [75 :ةدئاملا] 4مل عيل

 CE CO EA PA N O 3 ذنب انفع
 عَ الو :لاقو ۷١[ :ماعنألا] يكمل رل َمِلْسْنِ أو ئَدُهْلا وه ها یکه كرإ لف اتنا
 ٠١5[. :سنوي] يمال نم اإ َكَنِإَف َتْلَعَم نإَف كرضي الو كعفتي ال ام هلأ نود نم

 | ءاعد لكو :ةلأسملا ءاعدل مزلتسم ةدابع ءاعد لكف : هللا همحر مالسإلا خيش لاق

 تينا بيع ال ٌمَّنِإ َةَيْفُحَو اًعُرَصَت كير أوْعدا# :ىلاعت هللا لاق ءةدابعلا ءاعدل نمضتم
 هر نا ر م ويي چ ىو سال اس٤ ج توسرو حاد 5 9 : 0 هنو مسوس <2

 نإ َتوعَدَي وأ ريغأ ةعالا مكنتأ وأ هلأ ُباَذَع کتا نإ مكَتْيَءَر ّلَق# :ىلاعت لاقو 155 :فارعألا]
e 

 .5 اما صل عا ورا كمدرب 27 ق رع اک مما ع. ع ٠ عل“... د و
 4١١4٠١[ :ماعنألا] 4 وكر اه نوسنتو اش نإ هيلإ نوع ام 5 نوعدب هاَّيِإ لب © نيفدنصص م

 دق
2 

 ذلو لَا ُهَوْحَم مل :ىلاعت لاقو ١8[ :نجلا] ارم هلأ عم أوعَدت الم هلل َدِجَْسَمْلا ناول :ىلاعت لاقو

 يف الإ فرنك لعد امو وقلي وه امو هَ ملل املا لإ ديك لنك لإ ني ره وبي ال وتود ني وعدي
 وهو ءرصحي نأ نم رثكأ - ةلأسملا ءاعد يف - نآرقلا يف اذه لاثمأو ١5[ :دعرلا] «ِلَكَص

 ركاذلا كلذكو ؛تادابعلا لضفأ نم كلذو «هلل هلاؤس صلخأ لئاسلا نأل «ةدابعلا ءاعد نمضتي

 .اًدباع اًيعاد نوكيف «ىنعملا يف هللا نم بلاط «هوحنو هباتكل يلاتلاو هلل

 ءاعد نأ امك ؛ةلأسملا ءاعدل مزلتسم ةدابعلا ءاعد نأ مالسالا خيش لوق نم اذهب نيبتف

 هللا نود نم توعد امو كراو :هليلخ نع ىلاعت لاق دقو «ةدابعلا ءاعدل نمضتم ةلأسملا
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 ر دوم ربا رب

 1 مهل اتبهو هلأ نود نم ودعي امو رع امل اّن 5 اعد نو أ هلأ 0 ير اوعدأو

 أو # :هلوق نإف «ةدابعلا عاونأ نم ءاعدلا راصف [:4 ء۸٤ :ميرم] اس المج و بوقعيو

 ايام لعتشاو قم ْمَظَْعْل نهو ينل : ايركز لوقک : س ر ِءآَعَدِي 3 م

 أوغدا## :هلوقك هباتك نم عضاوم يف هب ىلاعت هللا رمأ دقو ٤[ میرم 4اس بر ر كلياعدب نڪا

 ES اهِحلَصِإ َدَحَب شالا ف اوف لو 16 سلا ت هنا ا ا كَ

 نمضتملا ةلأسملا ءاعد وه اذهو [55 .50 :فارعألا] # َنِِسَحْمْلا_ ے رم برق ہلا ے کمد ل

 .للدتيو هل عضخيو وعدملا ىلإ بغري يعادلا نإف ؛ةدابعلل
 نم فرص اذإف ؛ةدابع هلل هلْعِفف هب مهرمأو هدابعل هللا هعرش رمأ لك نأ :اذه طباضو

 دبع هلأ لف :هلوق نم هلوسر هب هللا ثعب امل مداصم كرشم وهف هللا ريغل اًئيش ةدابعلا كلت

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نایب ديزم اذهل يتأيسو ١4[ :رمزلا] «ينيد مل اي

 - هك يبنلا دهع ىلع ناك اذإف :ةينسلا ةلاسرلا يف هللا همحر مالسإلا خيش لاق

 ا مالسإلا لا تملا نأ 7 «ةميظعلا هتدابع عم هنم قرم نم - مالسإلا ىلإ تا

 ولغلا لب ؛ تاشلا نفع ىف وللا اهم اهن تاس E قرمي دق نامزألا هذه يف

 لعجو «حلاص لجر وأ يبن يف الغ نم لكف «حيسملا يف ولغلا لب «بلاط يبأ نب يلع يف
 يف انأ وأ «ينقزرا أ « ينثغأ وأ ينرصنا «نالف يديساي :لوقي نأ لثم ةيهلالا نم اًعون هيف

 نإف . لتق الإو بات نإف «هبحاص تاعي لالضو كرش اذه لكف .لاوقألا هذه وحنو «كبسح

 ىَعدي الو «هل كيرش ال هدحو دبعُيل «بتكلا لزنأو ؛لسرلا لسرأ امنإ ىلاعتو هناحبس هللا

 اونوكي مل «مانصألاو ةكئالملاو حيسملا :لثم ىرخأ ةهلآ هللا عم نوعدي نيذلاو .رخآ هلإ هعم

 وأ يهودي اراك اجنإو تاللا تيت وأ نطملا لرش وأ الفلا قلت“ اينأ كودقمي

 [ :رمزلا] حفز هلأ ىلإ تورقا الإ ْمُهدَبَمَت ام :نولوقي ؛ ؛مهروص نودبعي وأ «مهروبق نودبعي
 دحأ ىعُدُي نأ نع ىهنت هلسر يه هللا ثعبف [۱۸ :سنوي] 4أ دنع انوش الوم َنوُلوَُيَو#
 | .ةثاغتسا ءاعد الو ةدابع ءاعد ال «هنود نم

 . اًعامجإ َرفك مهلأسيو مهوعديو مهيلع لكوتي طئاسو هللا نيبو هنيب لعج نم :اًضيأ لاقو

 خيش هركذو .مهريغو عانقالا بحاصو فاصنالا بحاصو عورفلا بحاص هنع هلقن

 . طئاسولا ةلأسم يف سيجْرِج نبا ىلع درلا يف هنع هتلقنو مالسإلا

 ؛ ىتوملا نم جئاوحلا ُبلط - كرشلا ي ىنعي - هعاونأ نمو :هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 ال وهو «هلمع عطقنا دق تيملا نإف ا كرش لصأ اذهو .مهيلإ هجوتلاو مهب ةثاغتسالاو

 نم اذهو «هللا ىلإ هل عفشي نأ هلأس وأ هب ثاغتسا نمع الضف ءاّرض الو اًعفن هسفنل كلمي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةعافشلا باب يف همالك ةمتت يتأيسو «هدنع عوفشملاو عفاشلاب هلهج
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 ةغلابملا نإ» :هلوق يف يكبسلا ىلع هدر يف هللا همحر يداهلادبع نب دمحم ظفاحلا لاقو

 | ۰ .«ةبجاو - هيي لوسرلا :يأ - يطع
 ءهل دوجسلاو هربق ىلإ محلا ىتح ءاّميظعت دحأ لك هاري ام بسحب ةغلابملا هب ديرأ نإ

 هللا نود نم هب ثاغتسا نمل كلميو «عنميو يطعي هنأو «بيغلا ملعي هنأ داقتعاو «هب فاوطلاو

 ؛ءاشي نميف عفشي هنأو «نيبوركملا تابرك جّرفيو «نيلئاسلا جئاوح يضقي هنأو ؛عفنلاو رضلا
 ةلمج نم خالسناو «كرشلا يف ةغلابم ميظعتلا اذه يف ةغلابملا ىوعدف ءاشي نم ةنجلا لخديو

 .نيدلا

 خئاشملا حاورأ :لاق نم» :انؤاملع لاق :- ةيفنحلا بتك نم - ةيزاّرَبلا ىواتفلا يفد |

 . (رفكي ملعت ةرض

 ءايلوألل نأ ىعدا نم طولا يف هباتك يف - هللا همحر يفنحلا هللا عنص خيشلا لاقو

 نيب اميف نآلا رهظ دق هنإو اذه :- ةماركلا ليبس ىلع تامملا دعبو ةايحلا يف تافرصت

 يف مهب ثاغتسيو «مهتامم دعبو مهتايحب تافرصت ءايلوألل نأ نوعَدَي تاعامج نيملسملا
 ؛تاجاحلا ءاضق يف مهنودانيو مهروبق نوتأيف .تامهملا فشكت مهممهبو «تايلبلاو دئادشلا

 ؛ةعبسو نوعبسو «ءابجنو داتوأو ءءابقنو لادبأ مهنم :اولاقو تامارك مهنم كلذ نأ لدعم

 حئابذلا مهل اوزوجو .سابتلا الب رادملا هيلعو «سانلل ثوغلا وه :بطقلاو .ةعبرأو نوعبرأو

 كالهلا هيف لب ءطارفإو طيرفت هيف مالك اذهو :لاق ءروجألا امهيف مهل اوتبثأو ءروذنلاو
 زيزعلا باتكلا ةمداصمو .ققحملا كرشلا حئاور نم هيف امل .يدمرسلا باذعلاو يدبألا

 نم َلوُسيلَا قاي نمو# :ليزنتلا يفو ةمألا هيلع تعمتجا امو ةمألا دئاقعل ةفلاخمو ندا

IT E RMN11 ا دلل  E E E 
 ١١٠١[. :ءاسنلا]

 : یلاعت هلوق هدریف ؛تامملا دعبو مهتايح يف ر ءايلوألل نإ :مهلوق امأف : لاق مث

 4 ضرالاَو ٍتومَّسلا كلم ريو [54 : فارعألا] 4ألاو قلل هل الآ ١[ :لمتلا] هلأ مت 55

 فرصتلاو ريبدتلاو قلخلاب درفتملا هنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم اهوحنو ۹ 0 لآ

 اقرصت هرهقو هكلم تحت لکلاف هوجولا نم هجوب ءام ءىش ىف هريغل ءيش الو ءريدقتلاو
 : هلوقك هباتك نم تايآ يف هكلمب هدارفتاب ىلاعتو كرابت ا 00 تاهو ااو :ةاكلمو

 نإ © ٍرِيِمْطَف نم ككل ام 3 قه رو اا ؟ ل ريع يتللخ نم ٌله#

 زب كَم الو کیپ کب ةت مو کل اهاكتنا ام ارث دلو ناد اومن ال روع
 . ىنعملا اذه ىف 7 ركذو ١5[ 21 :رطاف] © ربح

 ؛ هتدقتعا نم هيف لخدي ماع هنإف .هريغ نم يأ «هنود جيف اهلك تايآلا يف هلوقف :لاق مث 0



OCHA ا ها« GLARE GD هلا هلا اه E RH GOGO HH GG E GOG EHO نول اها HH وا ااا O RPO mE GHOSE dd hM ® 

 :- لاق نأ ىلإ - 1؟هريغ دمي فيك هسفن رصن ىلع ردقي مل نم َّنِإف «هدمتست ناطيشو َنِلَو نم
 وهف تامملا دعب فرصتلاب لوقلا امأو :- لاق نأ ىلإ - ميظع كرشو «ميخو لوقل اذه نإ
 ۳١[ :رمزلا] نوت منو تيم و : هركذ لج لاق .ةايحلا يف فرصتلاب لوقلا نم عدبأو عنشأ

 لرو تمل ایام یتش م ىلا ك اا ق ت رل قوا نيه نالا لوس ها

 اپ ںیم لک ۵ :نارمع لآل 4برا قبا ںیم لك ء١٤ :رمزلا] یس لج كإ یرخلآ
 «ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» ثيدحلا يفو [۳۸ :رثدملا] ةي ْتْبََك

 نأو «تيملا نم ةكرحلاو سحلا عاطقنا ىلع لاد هوحن وه امو كلذ عيمجف '''ثيدحلا

 تيملل سيل هنأ ىلع كلذ لدف «ناصقنو ةدايز نع ةعطقنم مهلامعأ نأو ةكّسمم مهحاورأ

 هللاف !؟هريغ يف فرصتي فيكف «هسفن ةكرح نع زجع اذإف .هريغ نع الضف هتاذ يف فرصت
 : !!ةفرصتم ةقلطم حاورألا نإ :نولوقي نودحلملا ءالؤهو «هدنع حاورألا نأ ربخي هناحبس

 14١[. :ةرقبلا] هلأ را ْمَلْعَأ ماء لفل

 نأل «ةطلاغملا نم وهف «تاماركلا نم مهل تافرصتلا هذه نأ مهداقتعا امأو :لاق

 «ملع الو ةردق الو «يدحت الو هيف مهل دصق ال «هءايلوأ هب مركي هللا دنع نم ءيش ةماركلا

 û .ينالوخلا ملسم يبأو «ريضح نب ديسأو «نارمع ةنبا ميرم ةصق يف امك
 هلوق 0 عدبأو هلق امم حبقأ اذهف ءدئادشلا ل يف مهب ثاغتسيف : مهلوق امأو :لاق

 4آ مَع وأ ضرألا الخ ُلَمْجَيَو وسلا فشكيو د ادي ٌءطْضمْلا بيي نبأ :هركذ لج
 ي هَل نک نم نأ TT 5 تمل نم ريج نم ق 37: لما
 اذه يف تايآ ركذو [14 .7* :ماعنألا] ورق مآ مث برک یک نیو ان مکین هلا ق © نکلا

 ةباجإب درفتملا هنأو «هريغ ال رضلل فشاكلا 5 :ررق هركذ لج هنإف :لاق مث ت
 .ريخلا لاصيإ ىلع رداقلا ءرضلا عفد ىلع رداقلا هنأو ءهلك كلذل ثاغتسملا هنأو «نيرطضملا

 . يلوو يبنو كَم نم :هريغ جرخ - هركذ لج - وه نيعت اذإف «كلذب درفتملا وهف
 وأ ءلاتق يف ةيسحلا رومألا نم ةيداعلا ةرهاظلا بابسألا يف زوجت ةثاغتسالاو :لاق

 امأو .ةرهاظلا لاعفألا بّسحب «نيملسمللاي ءِكيِزَلاي :مهلوقك ءهوحن وأ عبس وأ ودع كاردإ

 قيضلاو قرغلا فوخو ضرملاك :دئادشلا نم ةيونعملا رومألا يف وأ ريثأتلاو ةوقلاب ةثاغتسالا

 .هريغ اهيف بلطي ال هللا صئاصخ نمف «هوحنو قزرلا بلطو رقفلاو

 برعلا ةيلهاج هلعفت امك مهتاجاح ءاضق يف مهنم ٌريثأتلا نيدقتعم مهنوك امأو :لاق

 - هللا ريغل نأ دقتعا نمف «تاركنملا نم اذهف .مهب نودجنتسيو مهنودانيو «لاهجلا ةيفوصلاو

 .ةريره يبأ نع «يئاسنلاو .يذمرتلاو «دواد وبأو ءملسم هاور (1)
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 م اذإ كنإف َتّلَعف نإق كرضي الو كعفتي ال ام هللا نود نم عَن الو# :ىلاعت هللا لوقو

 ٠6١|[. 5 : سنوي] 4 َنِمالظلا

 يف عقو دقف اًريثأت ةجاح ءاضق وأ ةبرك فشك يف - كلذ ريغ وأ حور وأ ّيلو وأ ّيبن نم

 مهنم كلذ نأ ىلع نيلدتسم مهنوك امأو ريعسلا نم ةرفح افش ىلع وهف ريطخ لهج يداو

 ربخأ اذك «ناثوألا لهأ نظ اذهف «ةباثملا هذهب هللا ءايلوأ نوكت نأ هلل اشاحف «تامارك

 لر هَل لِ ًاتوبرقيل ر ملك ام ۸ : سنوي] أ تع اشا لوم + ةيخرلا

 الو انس ْمُهْتَعَنَع ی نق ال رب نمل نر نإ لا٤ نود ني دیتا ء[* :رمزلا]

 هريغو يلوو يبن نم - رضلا عفد الو عفنلا هنأش نم سيل ام ركذ نإف ء[۲۳ :سي] نود

 .هريخ الإ ريخ الو هريغ عفدلا ىلع رداق ال ذإ .هللا عم كرشأ :هنم دادمالا هجو ىلع

 نيعبرأو ةعبسو نيعبسو «ءابجنو اًداتوأو .ءابقنو الادبأ مهنم نإ :اولاق ام امأو :لاق

 يضاقلا هركذ امك «مهكفإ تاعوضوم نم اذهف .سانلل ثوغلا وه :بطقلاو «ةعبرأو

 .راصتخاب ىهتنا .ةيميت نباو «يزوجلا نباو ؛نيديرملا جارس يف ثدحملا

 ىولبلا اهب تّمع يتلا ةيكرشلا رومألا هذه نوركني اولاز ام ملعلا لهأ نأ دوصقملاو

 .باتكلا لاطل ةيكرشلا رومألا هذهل نيركنملا ءاملعلا مالك انعبتت ولف .ءاوهألا لهأ اهدقتعاو

 ؛نالطبلا رهاظ هلوقف ناهرب الب الوق لاق نمو .ليلد لوأ نم قحلا كردي ليبنلا ريصبلاو

 قحلا يعادل نوبيجتسملا ؛نآرقلا مكحمب نوكسمتملا ناميالاو قحلا لهأ هيلع ام فلاخم

 .نالكتلا هيلعو ؛ناعتسملا هللاو .ناميالاو

 نك اإ كنو كلك ناق الو كعفي ال ام هلأ نود نم َعْدَت الو# :ىلاعت هلوقو) :لاق

 4رتأ» ىلع فطع وهف 4ُعَنَم الَو# :يل ليق هانعم :ةيطع نبا لاق 6٠١5 :سنوي] كيال
 باطخلاو .هريغ كلذ نم رذحي نأ ىرحأف اذكه تناك اذإ .ِةِلك يبنلل ةبطاخملاو رمألا اذهو

 ( ( .ةمألل ماع وهو صوصخلا جرخم جرخ
 نود نم دمحماي عدت الو» :هركذ ىلاعت لوقي :ةيالا هذه يف ريرج نب رفعج وبأ لاق

 ينعي «ايند الو نيد يف كرضي الو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف كعفني ال اًئيش كقلاخو كدوبعم

 الو عفنت ال اهنإف اهّرض افئاخ وأ اهعفن ايجار اهدبعت ال :لوقي «مانصألاو ةهلآلا :كلذب

 للاب نيكرشملا نم :لوقي 4َنيِمِاَظلا َنَم اإ َكَنإَ هللا نود نم اهتوعدف كلذ تلعف نإف .رضت
 .""هسفنل ملاظلا

 #َنيَدَعَمْلا نم تركش رخاء اهلل هلأ مم عَ الق :هلوقك رئاظن اهل ةيآلا هذهو :تلق

 ماظل ةكرشلا ك ونا رش ال قبي :هنبا ظعي وهو نامقل ناسل ىلع ىلاعت لاق امك كرشلا وه ةيآلا هذه يف ملظلاف (1)
 هنأل «كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ ملظلا ملظأ» : دوعسم نبا نع ثيدحلا يف امك ملظلا ملظأ وه لب 1١7 :نامقل] 4 ٌميِظَع
 .هقحتسي ال يذلا دبعلل هفرصو هوحنو رذنلاو ءاعدلاو ةدابعلا نم ةيبوبرلا قح باصتغا
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 ص ےس رس لرل ردم ص ل رس نحس ا و

 ص ل ذا ارا ا يسر و فشاڪ الف رضب هلا َكَسَسْمُي نإو#
 ےس

 ورم رص رل ےس ےس ےس

 ۱١۷[. :سنوي] 4ّا :روثعلا وهو ءوِداَبِع ني هاش نم وپ

 2 5 رس ر

 هذه يفف [۸۸ :صصقلا] 4 ره لإ هللإ آل رخاء اهلل هللا عم مم َملَم الو## :هلوقو 1١[ :ءارعشلا]

 كاف اًديلو . هريغل ءيش اهنم حلصي ال هلل قح ةيهلإلاو ا نوكي وعدم لك نأ :نايب تايآلا

 وعم ام كلو لا یھ هللا تراي تلت ٭ لا لاق انك ۴ : نياغتلا] ره لإ َهلِإ 3

 .[17 :جحلا] «ْدابكلا ٌخَعْلأ وه هلل كرأو لطکلآ وه بنود نم
 ارا ارو لا لاق اک فديتك ند لاو لسو هللا كعب يذلا ديحوتلا وه اذهو

 ةرهاظلا تادابعلا نم هب هللا نادي ام لك :نيدلاو ٠[ :ةنيبلا] بيلا هل َنيِصخم هلأ دعبل الإ

 فلسلا ةداع ىلع - ةدابعلا دارفأ نم درف وهو - ءاعدلاب هريسفت يف ريرج نبا هرسفو . ةنطابلاو

 وأ نثو وأ منص وأ ربقل اًئيش اهنم فرص نمف .اهانعم دارفأ ضعبب ةيآلا نورسفي ؛ريسفتلا يف

 E EN اًدوبعم هذختا دقف كلذ ريغ

 يفي ال ُمَمِإ در دنع مباسح امف هب مل نهرب ال ال كانا هلا عم عدي نمو# : ىلاعت

 .لالضو كرشو رفك هللا ريغ ةوعد نأ اهوحنو ةيآلا هذهب نيبتف ١١7[ :نونمؤملا] 4َنورفنَكْلا
 2 ر رک 2 ر ر

 دار الف ريع كدر اننإَو وه الإ هل فشاَڪ ر رضب هلا كسسمي نإَوإ») :هلوقو

 .هاوس ام لك نود «عفنلاو رضلاو «عنملاو ءاطعلاو ءرهقلاو كلملاب درفتملا هنإف “(4 صَل

 كلامل الإ حلصت ال ةدابعلا نإف «هدحو دوبعملا «هدحو وعدملا وه نوكي نأ كلذ نم هر

 . عفنلاو رضلا

 رص تقشڪ نه له رضب هلا قئارأ نإ هلا نود نم وعن اك ريفا ما 7 و
 ےک ےس لو

 [۳۸ :رمزلا] 4َنوُطَرَتمْلا لوب هلع هلآ َىْبَح لف وي تگسنم ته له ٍةَمْحَيِب دارا وأ

 وعلا وهو دعب نم مل WEIS GIS 22 لاق

 ٌبصنو «ةيبوبرلاو ةيهلالاب هدرفت نم هباتك يف ىلاعت هللا هب ٌربخأ ام اذهف [” :رطاف] کک
 مهوذختاو «ىلاعت هللا هب ربخأ ام َضيقن دهاشملاو روبقلا داّبَع دقتعاف .كلذ ىلع َةلدألا

 ةيهرلاو ةبغرلاب مهيلإ ءاجتلالاو مهلاؤسب .هراكملا عفدو عفانملا باالجتسا یف هلل ءاكرش

 نم اًئيش هعنمي نأ دحأ ردقي الو هلأس نم ىلع لضفتي يذلا وه هنأ : ىلاعت هللا ربخأ ثيغتسملا قح ىف اذه :نويعلا ةرق ىف )١(

 ا ن هدو د نا ا تسل اذع يقرا E ياعم الون يلعأ ان عام ال «عاجتاو ينعحلا وهن لها لمت
 يف امو ةيآلا هذه ربدت نمف «كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب ثب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو» :هيفو

 هلإ ال» : تا راد یارک ال يذلا دار ملا ملللا وح ف[ يح هرج دا هيف عقر ام اع اهاحب

 [؟ :رمزلا] 4لا هَل اضيع هلآ دئعاف# :ىلاعت لاق امك صالخالا نم هتتبثأ ام اوفنو ؛ةيهلالا يف كرشلا نم «هللا الإ

 ءيشب دبعلا دصقي الأو ؛ وم داخل ارب يعول درع از معو . همرحو هنع ىهنو «هعرشو هب رمأ اميف هللا ةعاط وه نيدلاو
 هلأ لع سال ن اللا :هبتك هب لزنأو ءهلسر كلذب لسرأو «هتدابعل هقلخ يذلا ىلاعت هللا ىوس هلمع نم يع ا و 4

 . هتيهلإو هتيبوبر يف هب كرشلا : هنع ىهن ام مظعأو ٥ : ءاسنلا] 4« ٍلْسُرل



 r و ورد
 اورکشاو هودبعاو

 ےس ر
 رک و را ےس ےک 2 ag 11 ليا e نس رمح 2 © مه رت سرس ا و 9 ا ل

 نع مهو ٍةمليقلا مون لإ مل بيحس ال نم هلا نود نم وغني نسم لضأ نمو : هلوقو
 ر ريب دج ب

 .[5 28 :فاقحألا] #نرفك مهتداَسب اواو ءادعأ 2 اوك نشات
 مر

eےس ا ےس ل  

 ےس او رك اذإو 0 نولقلغ مهباعد

 يف هلل ءاكرش مهوذختاو «ىلاعت هللا الإ اهقحتسي ال يتلا تادابعلا نم كلذ ريغو .عرضتلاو

 حلر هلأ ىلإ اتوبرعل الإ ْمُهُدْبَمَن ام :نيلئاقلا برعلا رافك كرش قوف اذهو .هتيهلإو هتيبوبر
 نولوقي اوناكو هللا ىلإ مهوبرقيو مهل اوعفشيل مهنوعدي كئلوأ نإف نأ دنع انْوعَتْس هالوك
 .كلم امو هكلمت «كل وه اكيرش الإ «كل كيرش ال ؛كيبل :مهتيبلت يف

 اولعجف «كلذ نم مظعأ وه ام دهاشملاو روبقلا لهأ يف اودقتعاف نوكرشملا ءالؤه امأو

 :تابهرلاو تابغرلا يف اذالمو ءمهل اذاعم مهولعجو «ريبدتلاو فرصتلا نم اًبيصن مهل
 . نرش اع هلأ نلبس

 .هيلإ بات نمل يأ (€محَرلَأ روفعلا وهو#) :هلوقو
 رمأب سجا ولا دل اوكنلو ةوقققاو تزل هلل دنع اًوتَك» : ىلاعت هلوقو) : لاق

 تاومسلا نم اقزر مهل كلمي ال نمم هاوس ام نود هدحو هنم قزرلا ءاغتباب هدابع ىلاعت

 ىلع ماعلا فطع نم #ُهوُدِبْعاَو## :هلوقو صاصتخالا ديفي فرظلا ميدقتف .اًئيش ضرألاو

 . اهب هللا رمأ ىتلا ةدابعلا نم هدنع قزرلا ءاغتبا نإف «صاخلا

 : يأ «َترَرلَأ هلآ َدنِع# .اوبلطاف :يأ ارا :ىلاعت هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق

 هلا اوضلخا نأ را »كلذ نه ايش كل ل ةريغو. فهلا كلاشلا هنآلا رغ كع
 موي يأ كون هلو مكيلع معنأ ام ىلع :يأ 4ل أوُرْكْفأَول هل كيرش ال هدحو ةدابعلا
 .هلمعب لماع لك يزاجيف ةمايقلا

 نع مهو ٍةَميَعْلا روي لإ هَل بيتس ذل نَم َِّنَأ ٍنوُد نِم اوعي نم ُّلَصَأ نسو :هلوقو) لاق
 ١[.. 28 :فاقحألا] 4َنِرْفَك ميتداَمب اواو ادع مه اوك شالا رشح ادو تولع مهيعَد

 هنم بلَط ام هل بيجتسي ال هنأ ربخأو «هريغ وعدي نمم لضأ دحأ نوكي نأ هناحبس ىفن

 رمز نا أوما فل :ىلاعت لاق امك «هللا نود نم ىَعْدُي نم لك معت ةيآلاو «ةمايقلا موي ىلإ
 ال هنأ ربخأ ةيآلا هذه يفو «[0 :ءارسإلا] اح الو مكنع ّرْضلأ فثك تكلمي الف هنود ني

 ا نود نم وعدم لکو عاد لك ةيآلا تلوانتف رف داب أنو د ل اوك شالا رح اوا .هيعاد نع لفاغ هنأو بيجتسي
 نم اًقلطم ةباجتسالا ىلع ردقي ال نمم وأ « بئاغ وأ تيم نم هنم بلط امل بيجتسي ال وعدملا نأ ربخأو :نويعلا ةرق يف )١(

 ةيآ يف لاق امك كوع مهِباَعُد نع مهول :ىلاعت لاق مث .نارسخلاو ةبيخلا الإ هللا ريغ اعد نمل سيلف ءنّتوو توغاط
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 :هركذ ىلاعت لوقي .#ةادعأ مه اك شاّنلآ رح اًدإَو9# :هلوق يف ريرج نبا رفعج وبأ لاق

 مهل ايندلا يف اهنوعدي يتلا ةهلآلا هذه تناك باسحلا فقوم يف ةمايقلا مويل سانلا عمجج اذإو
 يتلا مهتهلا تناكو :هركذ ىلاعت لوقي # َنرْفَك مييداَسِب اواو مهنم نوأربتي مهنأل اا

 انرعش الو مهانرمأ ام :ةمايقلا موي نولوقي مهنأل «نيدحاج مهتدابعب ايندلا يف اهنودبعي
 نود نم تودي امو مرشحي موو :ىلاعت لاق امك ءانبر اي مهنم كيلإ انأربت .انايإ مهتدابعب

 و

 ذس نأ آنآ غبي ناک ام كنيس اول © ليلا اولس مم [أ ةلؤك كياسي ملل ا لوقف هللا
 ر ا مل رار 2f ص

 ګو س2

 اموق اونو ركز اوس یخ مم مهءاباعو دهم كلو ةيزأ ني كلنود نب

 سنالاو ةكئالملا نم ولأ نود نم ترُدْبَمَي امو ْمُهْرُشْحَي موتو# :ريرج نبا لاق

 ىلاعت لوقي :لاق مث «ةكئالملاو ريزعو ىسيع :لاق دهاجم نع هدنسب قاسو '''نجلاو
 :ىسيعو - هللا نود نم مهنودبعي نوكرشملا ءالؤه ناك نيذلا - ةكتالملا تلاق :"هركذ

 نم دي: نأ ال ن نك انچ >نوكرشملا غال وه كلا ةفاضأ امه رو ایر ا ا

 . ىهتنا ٤١[ :أبس] «جهنود نم آنس تأ مهيلاون ايوا نب نود

 مهدعب ¿ مو ةباحصلا ناسلو ةغللاو ةنسلاو باتكلا يف ءاعدلا لمعتسي ام رثكأو :تلق

 غل ةالصلا :مهريغو ةغللا لهأ نم ءاملعلا لاق امك ءبلطلاو لاؤسلا يف :ءاملعلا

 . [۱۸۰۱۷:ناقرفلا] ارو

 لب یکم © تودي اتال مك ان مهؤكرش لا بني ایر گوارش رس کاک اوين بیال وف م ایج مرش 2 : سنوي
 مهتداَسب اواو دع مهل أونك شالا رشح ادا :لاق مث [۲۹ ۰۲۸ :سنوي] تفعل كيدا نع انك نإ کسو انسي ایپ

 دشأ هيلع كلذ ركنيو هتدابع نمو هنم أربثيف «هدصق ضيقن الإ ةمايقلا موي كرشملل لصحي الف ١[ :فاقحألا] 4َنِرفَك
 اًضيأ تلدف 4َنيِرفَك مهتَداَسِب اونو :هلوقب ةدابع ءاعدلا كلذ نأ ىلاعت ربخأ مث ؛اًودع يغادلل وعدملا راص دقو ؛راكنإلا

 .لالضلا ةياغ يف هل يعادلا نأو «هل ةدابع هللا ريغ ءاغد نأ ىلع

 ةناملاو ساق م ا و عدلا ربط يع ءمظو مع ام ةمألا هذه يف كرشلا اذه نم عقو دقو

 امك ؛ناطيشلا اهل نيز ام ىلإ تفرصنا بولقلا نكل ؛نايبلا ةياغ يف ةنسلاو باتكلا يف وهو ؛ىلاعت هللا ءاش نم الإ

 لاق امك ءىلاعت هللا هركذ ام ةوادعلا ةدش نم مهل ىرج هللا ديحون ىلإ مهوعد امل نيلسرملاو ءايبنألا عم مس الل یرج

 نوعا اصاوتا © وحج وأ راس لاق الإ لور ن مھل نم یا َنَأ ا کلک :ىلاعت
3 

 «نوعاط موف مه لب وپ
 .[27" ١٥۲ : تايراثلا]

 نإ © ٍريِمظِف نم تر تكي م هنود نم توغلت نزلو تملا هل میر هلا مكحِلَد» :ىنعملا يف ةيآلا هذه هبشيو
 نا م كل اصلا ات ایت لو کام اشتي ال وت  Eهر لي كيب ا  DESر و 2 ےس ورا ےس دعو رر ےس 2 أ 2 لا ا 0 2

 رطاف] : ١٤١٠۳] .هب هيقل نمل هرفغي ال هنأو هللاب كرش ءاعدلا كلذ نأ ىلاعت ربخأ

 و فر وعد م 1 ١8[ :نجلا] 6 1 م اعدت لق هلل َدِجَسَمْل نو :هلوقك اهانعف يف اهو تايآلا هذه ربدتف

 . ىصقتسي نأ نم رثكأ نآرقلا يف وهو ۲١[ :نجلا] كاَدَحَأ وب رش

 نم هللا نود نم نودبعي نير تاتو ألا نا غا نيبذكملا ءالؤه رشحن مويو :هركذ ىلاعت لوقي ؛اذگه ريرج نبا قايس )١(

 ( .نجلاو سنإلاو ةكئالملا
 .4اروب موق اواو :هلوق ىلإ «َكَتَحْبُس اولا :ىلاعت هلوق ريسفت دنع : يأ (؟)
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 © هن Sma wm a HEHE EGO GS o o o o »چ و وي ور وي وي ي ي يك ي ويو ي وي شي ي ي ي ي س ضف ي ضم ي ي ا و 4 * # ®

 : لاقو ءنيتيألا # ريمطَق نم a O ف هنود نم درع بو 07 لاق دقو «ءاعدلا
 ” ص

 نسا سم م انو : لاقو [1* :ماعنألا] 4ُةّيْقُحَو اعرض موعد رحبلاو يلا تماظ نم ديجي نم لق
 *«ضيرع عد وده ّرَّشلا ُهَّسَم ادو :لاقو ١١[ :سنوي] 4م 4 ا لا

 ر 7 ره مس رب

 نويت د :لاقو .[44 :تلصف] ةيآلا 4# ِرْيَحْلا واعد نم نإ مكس 0-2 لاو 5١[ :تلصف]

 .[4 :لافنألا] 5 4( كحل َباَبَيبْسَه کیر

 متنأو هللا اوعدا» : حيحصلا ثيدحلا يفو «ةدابعلا 3 ءاعدلا» :اعوفرم نفت ثيدح يفو

 ىلع مركأ ءيش سيل» :ثيدحو «هيلع بضغي هللا لاف مل نم : رخآ يفو .«ةباجالاب نونقوم

 :هلوقو .هححصو مكاحلاو نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو حا .ةاوزب .(ءاطنلا نم هللا

 :هلوقو .هححصو مكاحلا هاور «ضرألاو فتا واوسلا رونو نيدلا دامعو نمؤملا حالس ءاعدلا»

 : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو .ثيدحلا «عطقنا اذإ علا ىتح ءيش لك هللا اولس»

 نبا هاور ٠١[. :رفاغ] ةيآلا 4ل َبِحَتْسَأ وعدا مكبر َلاَمَو# :أرقو (ءاعدلا ةدابعلا لضفأ)
 «نانملا تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا» :ثيدحو .هححصو مكاحلاو رذنملا

 مل يذلا دمصلا دحألا تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ كنأب كلأسأ ينإ مهللا» :ثيدحو .ثيدحلا

 يف ءرصحي نأ نم رثكأ ةنسلاو باتكلا يف اذه لاثمأو «دحأ اًوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي

 صوصنلا مداص دقف ةدابع بلطلاو لاؤسلا نوك دحج نمف .بلطلاو لاؤسلا وه يذلا ءاعدلا

 اقواس ل لاهعتساو ةعللا"ةلاتكو

 نأ نم ىلاعت هللا امهمحر ميقلا نبا ةماّلعلا هعبتو «مالسإلا خيش مالك نم مّدقت ام امأو
 .رخآلل امهدحأ نمضتو مزالتلا نم امهنيب ركذ امو .ةدابع ءاعدو ةلأسم ءاعد :ناعون ءاعدلا

 لخديف .ىنعملا يف اًبلاط هريغو كسنلاب برقتملاو يلصملاو يلاتلاو ركاذلا نوك رابتعاب كلذف
 ام ةلأسملا ءاعد نم ةيعرشلا ةالصلا يف ىلاعت هللا 5 دقو ا اذهب ءاعدلا ىمسم يف

 عوكرلاك ةدابع كلذو .دهشتلا يفو نيتدجسلا نيبو ةحتافلا يف امك ؛هب الإ ةالصلا ٌحصت ال

 .ديحوتلاب نيلهاجلا لهج كل نيبتي ماقملا اذه ربدتف .دوجسلاو

 هلوق يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لوق .اًحاضيإ هديزيو ماقملا اذه نيبي اممو

 اذهو 1٠١[: :ءارسإلا] ىل اسأل لف وعد ام انآ نمت وعدا وأ هلل وعدا ٍلق# :ىلاعت
 ةرمو («هللااي» :ةرم لوقيو هبر وعدي هيي يبنلا ناك :اولاق .ةلأسملا ءاعد هنأ ءروهشملا «ءاعدلا

 يضر سابع نبا نع اذه ركذ .ةيآلا هذه هللا لزنأف نيهلإ وعدي هنأ نوكرشملا نظف «نمحراي»

 ءامسأ نم «هب هومتيمس مسا يأ :ىنعملاو «ةيمستلا ىنعمب انه ءاعدلا نإ :ليقو .امهنع هللا

 .ةيالا يف ىنعملا مزاول نم اذهو .ىنسحلا ءامسألا هلف «نمحرلا» امإو «هللا» امإ «ىلاعت هللا

 لاؤسلا ءاعد وهو .نآرقلا يف درطملا دوهعملا هانعم ءاعدلاب دارملا لب .دارملا نيع وه سيلو



 هدلوأ ضرألا لح صُلَعِعَيَو هوثلا ٌتقكيَو اد اإ ٌءصمْلا بيم سأل :هلوقو
 خس و

 .[1؟ :لمنلا] چ هلأ

 : ءانثلا ءاعدو

 ر ھل ا

 يعون لوانتي ٠١[ :فارعألا] ةف اس کر اوعدأ# هلوقف اذه فرع اذإ :لاق مث
 :نسحلا لاق .هئافخإب رمأ اذهلو «ةدابعلا ءاعدل نمضتم ةلأسملا ءاعد يف رهاظ هنكل ءاعدلا

 ملو ءاعدلا يف نودهتجي نوملسملا ناك دقلو .اًمعض نوعبس ةينالعلا ءاعدو رسلا ءاعد نيبا

 نع ىِداَسِع کلاس الو :ىلاعت هلوقو E E للا

 ترّسف امهنم لكبو «ءاعدلا يعون لوانتي [1485 : ةرقبلا] # ناعد اَذِإ عاّدلأ ووعد ا برق ناق

 هتقيقح يف ظفللا لامعتسا نم اذه سيلو ؛ يندبع اذإ هبيثأ : ليقو ؛یلاس اذإ هيطعأ : ليق ةيآلا

 ةلأسم يف ىتأي اذهو .اًعيمج نيرمألل ةنمضتملا ةدحاولا هتقيقح يف هلامعتسا اذه لب «هزاجمو

 هذه يف تلمعتسا [وأ] «ةيعرش ةقيقح تراصو ةغللا يف اهامسم نع تلقن [له] اهنإو ةالصلا

 مضو «يوغللا عضولا ىلع ةيقاب يه [وأ] يوغللا ىمسملا نيبو امهنيب ةقالعلل اًراجم ةدابعلا
 لوأ نم يلصملا نإف ؛كلذ نم ءىش ىلإ ةجاح ال :هانررق ام ىلعف ؟طئارشو ناكرأ اهيلإ

 يف وهو هل اينقاو بلط ءاعد وأ ؛ ءانثو ةدابع ءاعد امإ :ءاعد نع كفني ال اهرخآ ىلإ هتالص

 TT ] ل 5 - .عاد نيلاحلا

 هدلوأ ضئرألا الح اخ صْلَعْجَيَو ميك دو هاد اذإ ٌرطضَمْلا بيجي نمأ# :هلوقو) :لاق

 اراك دفا وجر برحلا عم نيكرشملا ن نأ ىلاعت نيب [1؟ :لمنلا] دورك ام الي هَ مَ
 يف مهيلع اًجتحم هناحبس كلذ ركذف .“ هدحو هللا لإ وسلا فيو. طلا نيش ال هلأ

 1 مهتهلآ تناك اذإف .كلذ لعفي ينعي هلأ مَ لو لاف ادو هنود نم ءاعتسلا مهذاختا

 هاعد اذإ رطضملا بيجي يذلا هلل ءاكرش اهولعجي نأ حلصي الف رارطضالا لاح يف مهبيجت

 E ا 2 3 نم ا ةيآلا هن د ام 07 اذهو و ا فشكيو
 0 ع 5 هم ءءء Te جسم 0 7 ل

 رک رار ر هس و سرس رس ر 7 سس وفل ع ر

 00007 اف قل ع راهب اق ن4 7 مي هَل يَ
 7 ر

 ر > e 7 17 ا لص ا ےس 8

 - [11 5١ :لمنلا] تلي ال مهڪ لب هَ اح نحل تیب لجو قساور
 م ر ا 2 ر سا 9 رر و س ا و

 ىي تيب اسب حتيرلا لرب سو رحل لا كط يف بيم ل - هلوق ىلإ اهثنحالو
 را سس ورب و 720 سدر خ7
 ےس 2 م رو 2 0 - 53

 ِءآَمَسلا نم قذر نمو مدي رت قلق ادب سا © ورشي اع هلآ یت ها وأ يمر
 و ےک ا 1 م 7 ا ل و

 .[14 ۳ :لمنلا] )ترص رك نإ مكتب اوا لف ها عم هلأ ضال

4 

 نصل هلأ أوعد كمل يف ويڪر اڌو : ىلاعت لاق امك مهتيلهاج يف مهربغو برعلا وكرشم هب رقأ امم اذهو : ا

 و
 . ةدش «يف اوعقو اذإ هل ءاعدلا نوصلخي مهنأ ىلاعت ربخأ 1o] : توبكنعلا] 4برس مه اذإ ريل لل مهن ا نزلا 7
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 لاقف ءَنيِنِمْؤُملا يِذْؤُي ٌقِفانَم هي ىلا نَمَر ىف ناك هنأ» :هدانسإب ىناربطلا یورو

or 7 8 oهع تلاع هل م  as 5 ال هنإ :ِةلك ىلا لاقف ءٌقِفانَملا اذه ْنَم هيي هللا ٍلوُسَرِب ثيغتسن انب اوموق : مهضعب م و ل رع .٠ 

 ن e ر 4 .2 2
 . (هللاب تاغتس امنإو 2 یب ثاعتسي

 ام ىلع هب اورقأ امب نيكرشملا ىلع جتحا ىلاعت هللا نأ كل نيبتي تايآلا هذه لمأتف

 ا و ا يف الك هاو دار ن وج
 هلوق ىلإ - « وسل فْشكيو اعد اذإ ٌرطْضَمْلا بيب نّمأ# :هلوق :ريرج نب رفعج وبأ لاق

 اذإ رطضملا بيجي يذلا مأ ءريخ هللاب نوكرشت ام مأ :هركذ ىلاعت لوقي 4َتوُرَكَدَت ام اليا -
 دعب فلختسي :لوقي 4ْضْرأْلا كح ليو :هلوقو ؟هنع «هب لزانلا ءوسلا فشكيو هاعد
 هذه لعفي هاوس هلإأ هنأ حم هلأ :هلوقو .مهنوفلخي ءايحأ ءافلخ مكنم ضرألا يف مكتاومأ

 نم - اًليلق اًركذت :لوقي 4َنوُرَكَدَب ام الی :هلوقو ؟معنلا هذه مكيلع معنيو مكب ءايشألا
 هللاب متكرشأ كلذلف .اًريسي مكيلع هللا ججح نوربتعتو «نوركذت - مكدنع هيدايأو هللا ةمظع

 .ها . هتدابع يف هريغ
 لاقف .نينمؤملا يذؤي قفانم يي يبنلا نمز يف ناك هنأ» :يناربطلا ىورو) :هلوق

 ثاغتسي ال هنإ :ِةْلَك يبنلا لاقف ءقفانملا اذه نم يَ هللا لوسرب ثيغتسن انب اوموق :مهضعب

 ( .(«هللاب ثاغتسي امنإو «يب

 بحاص «يناربطلا يملا بويأ نب دمحأ نب ناميلس ظفاحلا مامالا وه :يناربطلا
 ةنس تام .ريثك قلخو يرْبَّدلا ميهاربإ نب قاحسإو يئاسنلا نع ىور .اهريغو ةثالثلا مجاعملا

 ظ .هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع ثيدحلا اذه ىور .ةئامثالثو نيتس

 .قفانملا اذه مسا ىلع فقأ مل (نينمؤملا يذؤي قفانم هيب يبنلا نمز يف ناك هنأ) :هلوق

 .هتياور يف متاح 5 نبا هب حرص امك نبأ نب هللادبع وه :تلق

 .هنع هللا يضر ركب وبأ وه ؛مهنع هللا يضر ةباحصلا يأ (مهضعب لاقف) :هلوق

 فك ىلع ردقي عك هنأل (قفانملا اذه نم هيم هللا لوسرب ثيغتسن انب اوموق) :هلوق
 "ا

 نم نينمؤملا ضعب نتتفي نأ ةفاخم هنوقحتسي ام مهب لعفي نأ نيقفانملا كرتي ناك ةي يبنلا نأ :دارأ هلعلف :نويعلا ةرق يف )١(

 كلذ نم مهثيغي نأ ردقي ناك هيب يبنلا نإ :ليقو .هريغو يبأ نبا عم لعف امك كلذ ىلع لدي ام ةنسلا يفو «قفانملا ةليبق

 هيلع ةردق هب ثاغتسملل امم هرئاظنك - كرشلا عئارذل اذسو .ديحوتلا بانجل ةيامح هب ةثاغتسالا نع ةَ هيهن نوكيف قفانملا

 تاومألا نم بيجتسي الو عمسي الو عفني الو رضي ال نمب ةثاغتسا هتمأ نم عقي نأ ةفاخم - اًعرشو ةغل لمعتسي ناك امم

 مدقت امك - ىولبلا هب تمع ام ميظعلا كرشلا اذه نم عقو دقو .كلذ ريغو مانصألاو نيطايشلاو تيغاوطلاو «نيبئاغلاو

 اهل لئاسولاو ؛هتيدوبعو هتيهولأ يف هعم مهوكرشأ امك ؛هقلخ رمأ ريبدتو هتيبوبر يف هللا عم مهوكرشأ مهنإ ىتح - هركذ
 .ملعأ هللاو .اهنع يهنلا يف تاياغلا مكح



or 

 .صاخلا ىلع ءاعلا فطع نم ةثاغتسالا ىلع ءاعدلا فطع نأ : ىلوألا

 9 الو كعفني ال ام هلأ نود نم منَ الو# :هلوق ريسفت : ةيناثلا

 0 .ربكألا كرشلا وه اذه نأ - :ةثلاثلا

 :نيملاظلا نم ا ءاضرإ هلعفي ول سانلا حلصأ نأ : ةعبارلا

 .اهدعب يتلا ةيآلا ويعسفت :ةسماخلا

 . اًرفك هنوك عم ءايندلا يف عفني ال كلذ نوك : ةسداسلا
 ° . ةعلاثلا ةيآلا ريسفت : ةعباسلا

 لكك يبنلاب ثاغتسي ال هنأ ىلع صنلا هيف (هللاب ثاغتسي امنإو ؛يب ثاغتسي ال هنإ) :هلوق

 .هتايح يف هيلع ردقي امم ناك نإو .هقح ىف ظفللا اذه لمعتسي نأ ليي هرك .هنود نمب الو

 لئاسو نم ةمألل اًريذحتو «هبرل اًعضاوتو 57 كرشلا عئارذل و هةر ناحل ا

 ثاغتسي نأ زوجي فيكف «هتايح يف هيب هيلع ردقي اميف ناك اذإف «لاعفألاو لاوقألا يف كرشلا

 زم رک ا ىلع قرش انك[ لسور ا اغ ر أل و ف تاو او

 اًعفن الو ارض هسفنل كلمي ال نمب ةثاغتسالا نم - مهريغو يعّرَبلاو يريصوبلاك - ءارعشلا

 ءيش لك ىلع رداقلا ميظعلا ترلاب ةثاغتسالا نع نوضرعيو ةءاّروشن الو ةايح الو اتوم الو

 ENES eo الو ايظا as كلملا هلو احد نهال وب ,قلحتلا هل ىلا
 ي لُث# نآرقلا نم عضاوم يف ۸ :فارعألا] أ اس ام لإ اص الو اعف ىل كلم ل ب ےس 70 ل 2 َ

O O وقل زرا هلأ دنع أونَبأَم : ينعي )١( 
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 ممعلا ثداحلا ثودح دنع كاوس هب ذولأ نم يلام قلخلا مركأ اي

 ةباحصلا نم هريغو تباث نب ناسح نوركذي امم رثكأ هنوركذيو ءاي يبنلا حدم نم مظعأ يريصوبلا نأ نومعزيو

 ىلإ رج يذلا ولغلا وه اذهو «يريصوبلا غلب ام ءارطالاو ولغلا نم اوغلبي مل مهمعز يف مهنأل ؛مهنع هللا يضر

 هللا انرذح دقو .ولغلا اذه قيرط نم مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيعب ىراصنلا ترفك امك يب هللا لوسرب رفكلاو كرشلا

 ١7١[ :ءاسنلا] حلا الإ هل َلَع الوقت ال مڪي ىف اولن آل بتلا َلْهأكَي# :هلوقب ميركلا هباتك يف هنم

 «هلوسرو هللادبع انأف ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت الد : ملسمو يراخبلا هاور اميف ةَ يبنلا انرذحو

 رثكأ كرت دقف «تافارخلا نم اهب نولهاجلا هقصلي ام لك عفدو هتلم ةماقإو هتنس عابتاب هبحو وك هميظعت امنإو ءاي
 .ميظعلا كرشلا اذه يف مهعقوأ يذلا ءارطالاو ولغلا اذهب اولغشو اذه سانلا

 لثم ىلع ءانل هلوسرو هللا هبحي امب نيبحمو «هل نيمظعم ةه هللا لوسرب نينمؤم انلعجو هلضقب انافاع نأ هللا دمحنو

 نومعازلا - لوسرلا ءادعأ ذختا ىتح كرشلا اذهب ةبيصملا تمظع دقو .ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا هيلع ناك ام

 0 رم امك بهذلا ءامب ةدوجم اهوبتكو ؛نآرقلا نم مظعأ وأ نآرقلاك اًدرو ةدربلا هذه - هبح اًبذكو الهج

 . هللاب الإ ةّوق الو لوح الف «نآرقلا نم . رثكأ اهب مهتيانع تدتشا امبرو
 . هللا الإ يعادلا بيجي نأ وغلا نم دحأ ردقي ال هنأ رهظي نيتيآلا نيب عمجلابف 4ُهاَعَد اإ ٌرطْضْمْلا بيب نم : ينعي (۳) ر لا رص يام
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 : ةنماثلا

 :ةعساتلا

 : ةرشاعلا

 :ةرشع ةيداحلا

 : ةرشع ةيناثلا

 :ةرشع ةثلاثلا

 :ةرشع ةعبارلا

 :ةرشع ةسماخلا

 :ةرشع ةسداسلا

 :ةرشع ةعباسلا

 : ةرشع ةنماثلا

 الإ بّلْطَت ال ةنجلا نأ امك ءهللا نم الإ يغبني ال قزرلا بلط نأ

 . هم

 .ةعئارلا :ةنآلا رسمت

 . هللا ريغ اعد نمم ّلضأ ال هنأ

 .هنع يردي ال «يعادلا ءاعد نع لفاغ هنأ

 .هل هتوادعو يعادلا وعدملا ضغبل ببس ةوعدلا كلت نأ

 .وعدملل ةدابع ةوعدلا كلت ةيمست

 .ةدابعلا كلتب وعدملا رفك

 . سانلا لضأ هنوك ببس يه هذه نأ

E ESN نيسفت 

 الإ رطضملا بيجي ال هنأ ناثوألا ةدبع رارقإ وهو ءبيجعلا رمألا

 .نيدلا هل نيصلخم دئادشلا يف هنوعدي اذه لجألو هللا

 . هللا عم بدأتلاو ديحوتلا ىمح لَ ىفطصملا ةيامح

000 

 تلد. ام نش اودقفاو نآرفلا رغ ةوسلا] نقر لو 2 0 كلتا 5
 اودقتعاف ءريفغلا مجلاو ريثكلا قلخلا لالضلا كلذ ىلع مهعبتو .تامكحملا تايآلا هذه هيلع

 اهني تع ١ فم دم اهمظعأ ان :نوعجار.هللإ انو هانا ذل ايف ىدا و تيد شارب ةكرشلا

 .ناعتسملا لاف ؛ديرجتلا لهأ اوغدبو ديحوتلا لهأ اوذناعف «ىولبلا

 نام ملم دام
 جتا ير ور

 هللا ىضر هيبأو نسحلاك «نيحلاصلا نينمؤملا نم ناك نإ ؛ميعن نم هربق يف لوغشم وه امب ءاعد نع لفاغ وعدملا نأ ينعي )١(

 ضرافلا نباو ؛دوجولا ةدحو ىلإ ةاعدلا ربكأ يمتاحلا يبرع نباو ثيبخلا كرشملا يناجيتلاك «ميلأ باذع نم وأ ءامهنع

 كئلوأ رثكأ لب ءادج ريثك مهو ؛ءاوهألا عابتأو نونظلاب وأ ؛ ةبقلا نم هيلع ىنب ام مظعل اًدوبعم يلو هذختا نمم مههاهبشأو

 ..نيلاجدلا قرطلا بابرأ نمو ؛مهنم تيغاوطلا
 رر 5 ر 0 وم سر 2 r چ مس ۾ م . - .٠ 0

 ههل اس ام الإ اعقب الو اص ىََْل كلما آل لقإ# :19 :ةيالا سنوي ةروس يف )١(
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 باب - ٤
SE 

نوفل ھو 5 قلع ال م نورس : ىلاعت هللا لوق
 e 3 را هو ا و 0 

 .[۱۹۲ ء۱٩۱۹ :فارعألا] € تورص

 الو ات يه نرس الو نوقم مو ايس قلب ال َنوكرْسأ# :ىلاعت هللا لوق باب :هلوق
 23 م ہوش

 .[۱۹۲ ء۱٩۱۹ :فارعألا] 37 ورضي مهسفن أ

 فينعتو خيبوت ةيآلا هذه يف :نورسفملا لاق .ةدابعلا يف :يأ دريا :هلوق

 اكيرش نوكي ال قولخملاو «قولخم وهو اًئيش قلخي ال ام ىلاعت هللا عم مهتدابع يف نيكرشملل
 «نورصني مهسفنأ الو اًرصن مهل نوعيطتسي ال مهنأ نّيبو ؛اهل مهقلخ يتلا ةدابعلا يف قلاخلل

 ام نالطب ىلع رهاظ ناهرب اذهو ؟هسفن رصن الو هيدباع رصن عيطتسي ال نم هب نوكرشي فيكف
 .نيحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملا ىتح قولخم لك فصو اذهو هللا نود نم هنودبعي اوناك

 يدّضع تنأ مهللا» :لوقيو نيكرشملا ىلع هبر رصنتسي ناك دق اب دمحم قلخلا فرشأو
Esكليو  Ag e4 لئاق  agونود نم اواو : ىلاعت ٍلوقك  

 ويح الو اتوم رکنی الو اعف E تكلني الو وقم مهو ايس وقلي ال هلا
 هلأ تنك ولو أ هه ام الإ ا او اعف ییقتل َكِلْمَأ ال لق# :هلوقو [م :ناقرفلا] اوف الو

 [188 :فارعألا] «نْوِمْوُي ِرْوَقَل يشكو ريب لإ أنأ نإ وسلا نسم امو ِرْيَحْلا ني تكتسي
 ا أ ني یت نأ نإ لق © ادر الو ص کل كیا 5 آ/ يل لق :هلوقو

 ۲١-۲۳[. :نجلا] خسرو هلأ نم اغلب الإ © اًدَحَتلم

 وأ اًيين ناك نإف ناک نم اًئئاك ءهللا ريغ ةوعد نالطب ىلع اًناهرب تايآلا هذهب ىفكف

 نأ زوجي فيكف ءاّدوبعمو اير هب ءاضرلاو «هل ةدابعلا صالخإب ىلاعت هللا هفرش دقف اًحلاص

 عدت الو :ىلاعت لاق امك 0 اذه نع يهنلاب هيلإ باطخلا را عم اًدوبعم دباعلا لعجي

 A OO يتلو كلل هو الإ كلام ويس لك وه الإ هلإ آل رخاء اکل هلا م
 ها نع وداع ا كلف[ ا نإ لإ اس الآ مآ دي ا مُْكَحْلا نإ :لاقو

 هند وه اذهو «هريغ هعم اودبعي نأ مهاهنو ؟هلحو هل ةدابعلا صاالخإب مهريعو نيحلاصلاو ١

 مهنأل «ةدابعلا يف ءاكرشلاو ءاعفشلا ذاختا نم مهنم عقو امل نيكرشملا ىلع ىلاعت هب جتحا امم اذهو :نويعلا ةّرق يف )١(

 نمل يأ ءاّرصن مهل ن نوعيطتسي ال كلذ عم مهنأ ربخأو «هديبعو هقلخ مه نمل ءاكرش مه اونوكي نأ حلصي الف نوقولخم

 .ىلوألا باب نم هريغ رصني ال نألف هسفن رصني نأ ىلع ردقي ال وعدملا ناك اذإف توصي ْمُمَشَنَأ لَو ةرصنلا مهلأس
 .ادوبعم نوكي ال دبعلاو هتدابعل مهقلخ نمل اًديبع مهنوك :وهو «نيميظعلا نيليلدلا نيذهب هللا ريغب كرشملا قلعت لطبف

 يف اهلاثمأو ةيآلا هذه ربدتف . 0 اوعفني نأ مهنم ىجري فيكف مهسفنأ عفن ىلع مهل ةردق ال هنأ : يناثلا ليلدلا

 . ميظعلا نآرقلا
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 اعد وعم ال رهوعدت نإ © ٍريِمَطَف نم تروكلمي ام ينوذ نم توغ نلاو# :هلوق
eر . 2 3 ةا رے ر عر ۾ ر ی  

 .]1 ۳ : رطاف] # رح لم لم كن 1 لَو كش توك ةف 2 قلا عونو ہک ا أم ًاوعس 7

 نع يراخبلا ىور امك «مالسالا نيد وهو ؛هدابعل هيضرو ؛هبتك هب لزنأو «هلسر هب ثعب يذلا
 نأ مالسإلا :لاق ؟مالسإلا ام هللا لؤسر اي» :لاق مالسلا هيلع ليربج لاؤس يف ةريره يبأ

 «ناضمر موصتو «ءةضورفملا ةاكزلا يتؤتو ؛ةالصلا ميقتو ءاتيش هب كرشت الو هللا دبعت

 . ثيدحلا

 ال فرعا نو ری س کو ا ا نو كروت ا ىلاغت هللا لوو

E CT CRE A Eاقل  O 
 لدي امب - اهريغو مانصألاو ءايبنالاو ةكئالملا نم - هنود نم نيوعدملا لاح نع ىلاعت ربخي

 .كلملا يهو ؛وعدملا يف نوكت يتلا بابسألا مهنع تفتنا دق مهنأو مهفعضو مهزجع ىلع

 فيكف هتوعد تلطب ةمات طورشلا هذه دجوت مل ىتمف «هتباجتسا ىلع ةردقلاو .ءاعدلا عامسو

 سابع نبا لاق «ٍريِمَطَف نم تكلني ام :هلوقب كلملا مهنع ىفنف ؟ةيلكلاب تمدُع اذإ
 امك «رمتلا ةاون ىلع نوكت يتلا ةفافللا :ريمطقلا» د نيحلاو ءاطعو «ةمركعو دهاجمو

 َنوعيطتس الو اس ايس ٍضرْأْلاَو تاومَّسلا نم س ار ل كامب د 6 هلل نود نم نودبحيو # : ىلاعت لاق

 1 تلا ورد لات هوك ذل سا نود نم متم ےیل ١ اوعدأ لف# :لاقو [۷۳ :لحنلا]

 يوي د e بيو مل امو دي نم امه می ار الآ ن

 0 امد اونم ١ .e ال ره رهوعد ا : هلوقب نا a یفنو YY «YY] اسا

  4 Eءاعد يف هدابع نم دحأل نذأي مل ىلاعت هللا نإف ؛مهل سيل كلذ نأل 0
 ٌنورفكي ميف فلا ٍةَميقْلا موو : هلوقو كلذ ةلدأ صعب مدقت امك .ةطساو الو ب لقتسا هي ‹ مهنم

 هلا دما یو نك ودمار 2 لات لاقو كر هلا يع ةوغد نأ اذه نييبتف 4 كرش

 مودو : ىلاعت هلوقو [م؟ ضيا : ميرم] اض مع نوت تو مهتدابعب ن نو هك 4 ع مف انك

` 
 )١( ترشت تلو ر ورک ت ا یر ف ا ربخي :نويعلا ةرق يف

 هاوس دحأ ىلإ رض عفد وأ عفن بلط يف بغري نأ زوجي الف هتفص هذه تناك نم نإف ريم ني ام فر نع

 ال كرشلا لهآ هوعدي ام نأ ىلاعت ربخأو ؛ةدابعلا عاونأ مظعأ نم وه يذلا هل ءاعدلا صالخإ بجي لب «سدقتو ىلاعت

 نورفكي ةمايقلا موي مهنأو مهيعادل نوبيجتسي الف نوعمسي مهنأ ضف ولو .مهاعد نم ءاعد نوعمسي ال مهنأو اش: كلت

 امسا ىف الو ٍضَرَأْلا يف ىم هيلع ضي ال هلأ 0إ : ريبخلا هب ربخأ يذلا اذهف مهعم هلعف نمم نوؤربتيو هنوركتي يأ «مهكرشب #
 .ًعرشو هب مكح اميف هوعاطأ الو ريبخلا اوقّدص ام كرشلا لهأف «هب هيقل نمل هرفغي ال هنأو ءهب كرش ءاعدلا كلذ نأ ربخأو
 .ةمألا هذه ةلهج نم نيرثكألا هيلع ىرت امك اًسأر ناميالاو مالسإلا اوكرتف ءعفني هعامس غمو ؛عمسي تيملا نإ :اولاق لب

 نيمعازلا نيكرشملا كئلوأ نم نوؤربتيو هللا ريغ ءاعد وه يذلا كرشلا نم نوؤربتي نيحلاص اًدابع نوعدي اوناك مهنأ نيبتو (۲)

 .مهيلع نوبوسحم مهنأو نيحلاصلا كئلوأ بح



 »د هلا هلا ا لج ولاول ضو وها واوا ولا CG mG CN KWE mG O OCR we CGC HH GCS KK mE Ml aA h #ها اولا 2# سلا »لاو

 : 07 لا ر

 أوُعَدَي 'نّمِم' ُلَضأ نمو :ىلاعت لاق امك ¿ .مكنم نوؤربتي :ريثك نبا لاق « كن َنورفكي ملقا
 5 أ خل 156 شاك ريح او تولو ويعم دع مشو بِ و r ال نَم ها نود نم

 ٠ ]3 ں۵ :فاقحألا] 4 نفك يداعب واكو

 ريصت امو اهلآمو رومألا بقاوعب كربخي الو :يأ «ٍريَح لم كئيب الو :هلوقو :لاق
 .ةلاحم ال عقاولاب ربخأ هنإف .ىلاعتو راع سلا يع : ةداتق لاق ءاهب ريبخ لثم هيل

 كلمت :اولاقق .مهتادوبعم نع هب ربخأ ام ريبخلا ميلعلل | 1 د مل نو رشملاو :تلق

 دوبعم لك نأ نم :ريبخلا هب ريخأ ام ىلإ اوتفتل و e نمل عفشتو بيجتستو عمستو
 و 2 ےس

 2 نذل 00 0 ا قع موو :ىلاعت لاق امك هتم و ةمايقلا موي هدباع يداعي
 ر ور 7 7 يد مس لّ راش روی و را ر

 نإ م ديس للاب یفکف © َنوُدِبَك ا  مشۇاكرش و هب الير کواکشو ىشنأ ناک
 ع لع ی ا ر اذ ھا م کیی كم کک مس حي رهو ہور خي سم ۾ د دو م 58 مس مل

 اص

 هلا نود نم دپ ناک ءيش لک كلف لوق : لاق هت 33

 لوقا نامل = نا لاو ريل هلا ىلع ىلا ا هلع ا یک

 اضف ءاعفد الو اًعفت هسقنل كلمي 5 سم هاوس أم لك لود هل و هلل هلامعأ درجعيف .لمعلاو

a 

 رکو دخأ

 رسل : تلزنف (؟مهيبن اوجش هر :لاقف . هتمعابر :نارمع لآ] (45 ميم

.EYTA 

 نع تباثو ديمح يني ظ ةف يف) : هلوق

 نع تبائ نع 5 8-5 نأ نع ديمح نع يئاسنلاو كو دمحأ هلصوو ءسنأ

 ةيعابر تّرِسُك* :لاق سنأ نع ليوطلا ديمح انثدح : يزاغملا يف قاحسإ نبا لاقو ءسنأ

 :لوقي وهو مدلا حسمي لعجو «ههجو ىلع ليسي مدلا لعجف ءههجو جشو دعا موي هلع يبنلا
 .ةيآلا هللا 0 (؟مهبر ىلإ مهوعدي وهو مهيبن هجو اوبضخ موق حلفي فيك

 نأ وهو ؛لصألا يف ةصاخ سارلا يف حشلا :تاداعسلا وبأ لاق (هِل يبنلا جش) :هلوق

 ىعديو هب ْثاَغَبسُي يذلا نأب هللا مهخبو نأ دعب مهب ةثاغتسالاو مهئاعد ىلع اوّرصأ مهنأل ءمهلاح ناسلب كلذ اولاق : ينعي )١(
 نم هللا ىكح ام :لوقلا حيرصب كلذ نولوقي و مل ا ۳ لدي يذلاو . ريخلا هديب اًريصب اًعيمس نوكي نأ دب ال

 مهنإف [ا7/؟ ۷۲ : ءارعشلا] 4 نورْصب 0 ا وعم و O نوا د ر دوعمسلا لش لاف : مهلأس امل هيبأو ميهناربإ موق ساوج

 باوجلا نع ةديح اذه مهباوجف #َنوُلعْفَي كلدك انباء ادو لب E .لاؤسلا نع حيرصلا باوجلا نع اوضرعأ

 .لاؤسلل قباطملا
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 وب فيك :لاقف هتعابر ثري دحأ موي لک لا حشا : لاق سنأ نع حيحصلا يفو

 AE 4 رمال نم كل نمل :ْتَلَرَتف ؟مُهَيَِن اوُجَش موق حلقي
6 

 ثيدح نم ماشه نبا ركذو ءءاضعألا نم هريغ يف لمعتسا مث «هقشيو هحرجيف ءيشب هبرضي
 نه مرچو قاقسلا اک لآ ایپ رج يذلا رع ا ىلا و يردخلا ديعس يبأ

 هحرج َةّنمِق نب هللادبع نأو aa باهش نب هللادبع ناو راقب

 نم مدلا صم نانس نب كلام نأو " 'هتتجو يف رّمْغِملا قَلِح نم ناتقلح تلخدف «هتنجو يف

 . «رانلا كّسمت نل» :هل لاقف .هدردزاو ةَ هللا لوسر هجو

 . ةينث دعب نس لك يهو - ءايلا فيفختو ءارلا حتفب - ةيعابرلاو :يبطرقلا لاق
 تاعا; عبرأ ناسناللو : هللا همحر يوونلا لاق

 .اهلصأ نم علقت ملو ةقلف اهنم بهذف .ترسك اهنأ دارملاو : ظفاحلا لاق

 .مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألاب ءالتبالاو ماقسألا عوقو :اذه يفو :يوونلا لاق

 .مهب اوستأيو مهباصأ ام ممألا فرعتلو «باوثلاو رجألا ليزج كلذب اولانيل

 أرطي ام مهماسجأ ىلع أرطيو ءايندلا نحم مهبيصت رشبلا نم مهنأ ملعيلو :يضاقلا لاق

 نم مهيديأ ىلع رهظ امب نتتفي الو «نوبوبرم نوقولخم مهنأ نقيتيل ءرشبلا ماسجأ ىلع
 | .مهريغو ىراصنلا ىلع هسّبل ام مهرمأ نم ناطيشلا سّبلُيو .تازجعملا

 .ةدابعلاو والا نم نفي : تلق

 لي وهو ا ا لبج دحأ» :ةايك لاق «ةنيدملا يقرش وه نشأ موي) :هلوق

 و ا وع كن اك كوع

 .«ههجو اومدأو هتيعابر اورسك» :ملسم داز (مهيبن و موق جاو ول دول
 ےس

 كلت يف هّمحل يب يبنلا نأك : ةيطع نبا لاق “٤4ى رْمأْلا ّنِم كل سل هللا لزنأف : هلوق

 عنص امل ةبتع يخأ لتق ىلع يصرح طق لجر لتق ىلع تصرح امف» :لاق صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم قاحسإ نبا ىور )١(

 «دحأ موي ةي هللا لوسرب
 :لاقف هتيعابر ترسكو ههجو حشف دحأ موي لك هللا لوسر ةئمق نب هللادبع ىمر» :لاق ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا يف (۲)

 لزي ملف «لبج سيت هيلع هللا طلسف هللا كأمقأ كل ام :ههجو نع مدلا حسمي وهو هيَ هللا لوسر لاقف . ةئمق نبا انأو اهذخ

 .(ةعطق ةعطق هعطق ىتح هحطني

 . سنأ نع حيحصلا يف يراخبلا هاور (۳)

 هک املا بر هللا كرا او قلل هَل الأ :ىلاعت لاقو 4ک هک کلا ه نإ لق :ىلاعت لاق دقو :نويعلا ةرق يف )٤(

 نم اش هریغ قحتس ال هلك كلملاو هلك رمألا هل يذلا نأ دوصقملاو «ةريثك ا ا فارعألا]

 [57: صصقلا] «َنيئْهُمْلا مَعَ َرْهَو اسي نم ىب هلآ کو بح نم یر ال كت : ل هيبنل لاق ىنعملا اذهلو «ةدابعلا
 هللا وهو هلك رمألا هل يذلل ةدابعلا اوصلخي نأ سانلا وعدي لاز ام هقلخ نم هللا ةريخ وهو :یش ومالا نمل سا ینلاف

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب يف مّدقت امك هيلإ مهوعديو هتمأ هغلبي نأ رمأو هب َتِعُب يذلا ةي هنيد اذهف «ىلاعت

 .هب مهصخو مهل هلوسرو هللا هعرش يذلا نينمؤملا ليبس ريغ اًليبس عبتت نأ كايإف



10۹ 

 و عر ور رک ريب و ا EEE ا و 8 5 5

 هّسار عفر اذإ - لوفي ةَ هللا لوُسَر ْعِمَس هنأ) : امهنع هللا ىضر رمع نبا نع هيفو

 :لوقَي ام َدْعَب ءانالفو اتالف ْنَعْلا مهلا :- رجفلا َنِم ةَريخألا ِةَعْكَرلا يف عوكُرلا َنِم

 ر2

 .ةيآلا 244نَس ٍرمَأْلا ىم كل سل :هللا لَرنأف ءُدْمَحلا َكّلو اَنبَر ءُهَدِمَح ْنَمِل هللا َعِمَس

 50 ءاعدلا 0 مدو 5 تا اشا ‹ هللا را بفاوع

 . مهيف هب كترمأ ام الإ يدابع يف ٤َس ِرَمَأْلا ّنِم كل سل :قاحسإ نبا لاقو

 هسأر عفر اذإ - لوقي هي هللا لوسر عمس هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع هيفو) :هلوق

 هللا عمس :لوقي ام دعب «اًنالفو اًنالف نعلا مهللا» :- رجفلا نم ةريخألا ةعكرلا يف عوكرلا نم

 ىلع وعدي)ا : ةياور ىفو 4 ءس اا 0 کا سلو هللا لزنأف .دمحملا كلو انير « هلمح نمل

 6 رمل أ نم كلا نسل# : تلزنف «ماشه نب ثراحلاو .ورمع نب ليهسو ليما ااف

 . يئاسنلا هاورو «يراخبلا ا ا (هيفو) : هلوق

 لوسر هل دهش ‹ ليلج يباحص «باطخلا نب رمع نب هللادبع وه (رمع نبا نع) : هلوق

 . اهيلت يتلا لوأ يف وأ اهرخآ يف نيعبسو ثالث ةنس تام «حالصلاب ةي هللا

 موي هتيعابر تَرِسُكو حش ام دعب ءالؤه ىلع تونقلا اذه (لك هللا لوسر عمس هنإ) :هلوق
 باو

 هللا نم داعبالاو درطلا نعللا لصأ :تاداعسلا وبأ لاق (اًنالفو اًنالف نعلا مهللا) :هلوق

 . هللا لا لا ل ا .ءاعدلاو بسلا قلخلا نمو

 امك «ماشه نب ثراحلاو ءورمع نب ليهسو «ةيمأ نب ناوفص ينعي (انالفو اتالف) :هلوق

 . ةيتآلا ةياورلا يف هيب

 .ةالصلا يف رضي ال كلذ نأو «ةالصلا يف مهنايعأب نيكرشملا ىلع ءاعدلا زاوج :هيفو

 .هلبقتو هدمح باجأ يأ :تاداعسلا وبأ لاق (هدمح نمل هللا عمس :لوقي ام دعب) :هلوق

 .اهريغ نود تاوصألاو لاوقألاب قلعتم عمسلا نأل «فوذحم «عمس» لوعفم :يليهسلا لاقو

 ىلع ةلالدلاو زاجيالا ةملكلا يف عمتجاف «عمسلل ةباجتسالا وهو دئاز ىنعمب نذؤت ماللاف

 .هدمح نمل ةباجتسالا وهو «دئازلا

 : ىنعم ةنمضتملا ماللاب «هلمح نمل هللا عمس» :هانعم ام هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 .نّمضم وه امنإو فذح الو .هل باجتسا

 :ديعلا قيقد نبا لاق .واولا طاقسإب يراخبلا تاياور ضعب يف (دمحلا كلو انبر) :هلوق

 يلع مف ع دمحلا كلو يحتم نير. ؟ريدقتلا نركب 4ا دار تعش قلع لاد اهتابثإ ناك

 . ربخلا ىنعمو ءاعدلا ىنعم



۰ 

 اا ل ه1 ل

 ةبحملا عم دومحملا نساحم ىلع نوكي دمحلاو «مذلا دض دمحلاو :مالساإلا خيش لاق
 3 .هل ضغبلا عم هئواسم ىلع نوكي مذلا نأ امك هل

 نأ. امإ :ريغلا_نساحم نع نابخالا نأب :حدملا نيبو هنيب قرفو :ميقلا نبا لاق اذكو

 وهف :لوألا ناك نإف .هتدارإو هبحب اًنورقم نوكي وأ «ةدارإو بح نع اًدرجم اًرابخإ نوكي

 هلالجإو هبح عم دومحملا نساحم نع رابخإ دمحلاف .دمحلا :وهف يناثلا ناك نإو ؛حدملا

 :لاق اذإ لئاقلاف .درجم ربخ هنإف «حدملا فالخب ءاشنالا نمضتي اًربخ ناك اذهلو ؛هميظعتو

 «ىلاعت هيلع دمحي ام لك نع ربخلا همالك نمضت «دمحلا كلو انبر» :لاق وأ «هلل دمحلا»

 تابثإ مزلتسي كلذو «ةردقملاو ةققحملا ةلمجلا دارفأ نم درف لكل نمضتم طيحم عماج مساب

 الإ يغبنت الو هجولا اذه ىلع ةظفللا هذه حلصت ال اذهلو «ىلاعت برلا هيلع دمحُي لامك لك

 .ديجملا ديمحلا وهو «هنأش اذه نمل

 .دمحأو يعفاشلا لوق وهو ءديمحتلاو عيمستلا نيب عمجي مامالا نأب حيرصتلا :هيفو

 .«هدمح نمل هللا عمس» ىلع رصتقي :الاقو ةفينح وبأو كلام كلذ يف فلاخو

 .«ماشه نب ثراحلاو ءورمع نب ليهسو «ةيمأ نب ا ةناورب ير لولا
 هل بيجتسا امف «برح نب نايفس وبأو مه أ موي نكرشملا سوو مهنأل كلذو

 اوملسأف مهيلع باتف *«مُهَبْذَمُي وأ مَع بوس وأ ءىس رمال نم كل سل : هللا لزنأ لب مهيف ي

 نم يدهي «هلک رمألا هل يذلا ءهللا الإ هلإ ال نأ هداه ىنعم هلك اذه يفو .مهمالسإ نسحو

 .هتمكحو هلذدعب ا افيو .هتمحرو هلضفب ءاشي

 ءايلوألا يف ءروبقلا داّبَع هدقتعي ام نالطب نيبي ام :نيهاربلاو حجحلا نم اذه يفو

 .مهامحب ذال نم نوعنميو «مهاعد نم نوعفتي مهنأ نم - تيغاوطلا يف لب - نيحلاصلاو
 ءرملا نيب لوحي يذلا وهو «هناحبس هلدع كلذو .باتكلا مهف نيبو مهنيب لاح نم ناحبسف

aظ > ةوقلاو ل وججلا  
 هيلع هللا لزنأ نيح ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيفو) :هلوق |

 اورتشا - اهوحن ةملك وأ - شيرق رشعماي» :لاق [؟4١ :ءارعشلا] 4 تيرلا َكَيريِشع رزنأو#

 ا هللا ينم كع ىتغأ ل .«بلظبلاة ع ني نسابعاي ا نم وكم عا ال كسلا

 ام يلام نم ينيلس ءدمحم تنب ةمطافاي ءاًنيش هللا نم كنع ينغأ ال هللا لوسر ةمع ةيفصاي

ERق هللا نم كنع ينغأ ال  

 . يراخبلا حيحص يفو يأ (هيفو) :هلوق
 نب نمحرلا دبع همسا نأ يوونلا ححصو .همسا يف فلتخا (ةريره يبأ نع) :هلوق



 َنيح هيڪ هللا لوسر : لاق هنع هّللأ يضر ةريره فا نع هيفو

 اوا < اه ةملك وا + او ما لاف 1 را « وألا َكّيريشع
 عمو

 هللا َنِم َكْنَع ينا ال < ؛ بِما ٍدْبَع نب ساع اي ايٿ هللا نم ْمُكْنَع ينغأ ال کسا

 سمش دبع ةيلهاجلا يف يمسا ناك» :لاق ةريره ا نع كردتسملا يف مكاحلا هاور امك «رخص

 يبنلا نأ» :ةريره نا نع هدانسإب يبالوذلا یورو «نمحرلادبع مالسالا يف تيمسف رخص نبا

 امم رثكأ هِي يبنلا نع ظفح «مهظافحو ةباحصلا ءالضف نم «ٌيِسْوَد وهو «هللادبع هامس وي

 . ةنس نيعبسو نامث نبا وهو «نيسمخو - عست وأ نامث وأ - عبس ةنس تام ؟”هريغ هظفح

 .«افصلا ىلع ي هللا لوسر دعص» : سابع نبا ةياور نم حيحصلا يف (ِةْدَي هللا لوسر ماق) :هلوق

 وأ نوندألا هيبأ ونب مه :لجرلا ةريشع 4 يلا َكّيريشع رذنأو# هيلع لزنأ نيح) :هلوق

 انما نيذلا اما: ىلاعت لاق امك +ئويتدلاو ينيدلا كناسحإو كريب سانلا ا مهنأل ؛ هتليبق

 ةراذنلاب اًضيأ ىلاعت هللا هرمأ دقو ٦[ :ميرحتلا] 4ُةَراَسْيلَو ُساَنلا اهدوفو اران كيلهأو فنا اوف

 موي سالا ٍرِذَنأَو# ١[ :سب] ولع ْمُهَف ّمُهْوآَباَ د ا ارد دعما E :ةناعلا
 ٤٤[. :ميهاربإ] «ُباَدَعْلَأ مناي

 .ةعامجلا :رشعملا (شيرق رشعماي) :هلوق

 . هلبق ام ىلع اقطع ««ةملك» بصنب وه (اهوحن ةملك وأ) :هلوق

 هتعاطو هل كيرش ال هدحو هل ةدابعلا صالخإو هللا ديحوتب يأ (مكسفنأ اورتشا) :هلوق

 ىلع دامتعالا ال هللا باذع نم يجني يذلا وه كلذ نإف «هنع ىهن امع ءاهتنالاو هب رمأ اميف

 .بابرألا بر دنع عفان ريغ كلذ نإف ءباسحألاو تاسلا

 «نيحلاصلاو ءايبنألا ىلع قلعت نم ىلع ةجح هيف “(اًتيش هللا نم مكنع ينغأ ال) :هلوق

TTTابأ نإ :نولوقت مكنإ» : لاق ةريره ابأ نأ : نمحرلادبع نب ةملس ىب و ةييعلا ىف  

 E e نيرجاهملا لاب ام ل وي ا ا

 ل SC oa .لوسني

 زيك هللا لوسر ةلاقم نم تيسن امف «يردص ىلإ اهتعمج هتلاقم ةي هللا لوسر ىضق اذإ ىتح ىلع ةرمن تطسبف .لوقأ ام

 . «ءىش نم كلت

 مهب هملعو هقلخ يف هتمكح هتضتقا امم ءاش امب هقلخ يف فرصتملا وه ىلاعت هنأ نم مدقت ام ىنعم وه اذه :نويعلا ةرق يف (۲)

 ل ورا نول دكر دب و دل ل هللا هملع ام الإ ملعي ال دبعلاو

 يف يب يبنلاو [77 :ةدئاملا] «راحصتأ نم تيل امو دالا ةنوأمو َدّنَجْلا هيَ ها مح َدَقَف واب كري نم ُمّنِإ# :ىلاعت لاق
 اهنوطبب اًشيرق رذنأف . مهيلإ رذعأو قلو ءائيش هللا نم مهنع ينغي ال هنأ ربخأو ةصاخ ةراذن نيبرقألا رذنأ ثيدحلا اذه

 مل اذإ اًئيش هللا نم مهنع ينغي ال هنأ ربخأو «هيلإ سانلا برقأ مهو هتنباو هتمعو همع رذنأو ؛اهمساوم يف برعلا لئابقو

 . هتدابعو مالسإلا عئارش رئاسو .هب كرشلا كرتو ديحوتلا نم هب ءاج ام اولبقيو هب اونمؤي

 ب



 ت س o نة سا ص سس هال 7 41 6 را ےس ریا

 «دمحم تنب ةمطاف اَي < انيس هللا َنِم ِكْنَع ينْغَأ ال ٠ ةي هللا لوُسَر ةمع ةيفص اي ءاَن

 و

 اولا نوقع DE بش ام يلام ْنِم ينيلس

 .ىلاعت هللا همرح يذلا كرشلا وه كلذ نإف «هنع اوعفدي وأ .هوعفنيو هل اوعفشيل مهيلإ بغرو

 تف اودا تلاو# :هلوق ف نيك رشملا نع .ىلاعت: رسخأ امك هع 0 2 a ماقأو
 لا دنع انْوكَنُْس کوھ [+ :رمزلا] لز هلا ىلإ ًاویرقیل الإ َمُهُدْبَحَن ام ءسيلزأ ونود

 هللا ءاش نإ ماقملا اذه ريرقت يتأيسو ءكرشلا اذه نع هسفن هّرنو ف هللا لطبأف [18:سنوي]
 . (اًئيش هللا نم مكنع ينغأ ال فانم دبع ينباي» : يراخبلا حيحص يفو .ىلاعت

 اذكو .بصنلاو عفرلا «سابع» يف زوجيو «نب» بصنب (بلطملادبع نب سابعاي) :هلوق
 .(دمحم تنب ةمطافايو هللا لوسر ةمع ةيفصاي» :هلوق يف

 الإ هللا باذع نم يجني ال هنأ ةي هللا لوسر نيب (تئش ام يلام نم ينيلس)
 ۰ ۰ .حلاصلا لمعلاو ناميالا

 ةمحرلا امأو .ايندلا رومأ نم هيلع ردقي ام الإ دبعلا لأسي نأ زوجي ال هنأ :هيفو

 زوجي الف «ىلاعت هللا الإ هيلع ردقي ال ام لك نم كلذ وحنو رانلا نم ةاجنلاو ةنجلاو ةرفغملاو
 هعرش امب هل صالخالاو ءديحوتلا ديرجتب الإ لاني ال هللا دنع ام نإف ؛ىلاعت هنم الإ بلطي نأ

 .كلذ الإ هتبارق الو هتمع الو همع الو هتنبا عفني ال ناك اذإف «هب هيلإ اوبرقتي نأ هدابعل هيضرو

 . ىرحأو ىلوأ مهريغف
 . ربتعم بلاط يبأ همع ةصق يفو

 مهيلإ هجوتلاو تاومألا ىلإ ءاجتلالا نم سانلا نم ريثك نم نآلا عقاولا ىلإ رظناف

 - مهريغ نع الضف ءاعفن لولا ف مهسفنأل نوكلمي ال نوزجاع مهو «تابهرلاو تابغرلاب

 مآ توربو هلآ نود نم ايوا َنيِْنَشلا أود ُمُهَّنِإ8 :ءيش ىلع اوسيل مهنأ كل نيبتي
 حلاص لكو «نيحلاصلا ةبحم بلاق يف كرشلا ناطيشلا مهل رهظأ [0 :فارعألا] *توُدَتْهُم
 امنإ نيحلاصلا ةبحم نأ بير الو .داهشألا موقي مويو ايندلا يف كرشلا اذه نم هللا ىلإ أربي

 «ثيدحلا اذه يف امك هيلع دحأل ةردق الف هناحبس هللا ىلإ هرمأ ناك امو ءال هيلع ردقي يذلا وه اذه نأل : نويعلا ةرق يف )١(

 كلل نودعتس لا ل ل ل

 ل رت ام دب ان قف للا اتاك و کرا اووفتَس ل ا اوما لَو یل تاک اتا : ىلاعت هللا لزنأف «كنع هنأ مل ام

 ملف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ريغ ىلع تام امل راتلا باحصأ نم بلاط ابأ نأ ربخأف ١١١[ :ةبوتلا]4 ويحل ُبدَحْصَأ مَن
 مل هنأل كرشلا نم ةءاربلا نودب قحلا ىلع إل يبلا نأب فارتعالا الو نيكرشملا نم نوكي نأ نم لك ينلا هتيامح هعفني
 ةعافشلاو ةرخآلاو ايندلا يف الابو هيلع نوكي هللاب كرش اهريغ وأ ةعافش بلط نم هللا ريغ ىلع قلعت لكف «هيبأ ةلم نم أرب

 و كو تود ن نيل نشل هير لإ اورشحم نأ نوفا ذآ دب زذنأو# : ىلاعت لاق امك «ةصاخ صالخإلا لهأل الإ نوكت ال

 هللا ءاش نإ ةعافشلا باب يف يتآيسو .ملعأ هللاو ثيداحألا كلذكو ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو 5١[ :ماعنألا] ميس

05 



1۳ 

 ا :ىلوألا

 .ةالصلا يف نونّمؤي ءايلوألا تاداس هفلخو نيلسرملا ديس تونق اللا

 .رافك مهيلع وعدملا نأ :ةعبارلا

 مهيبن مهجش اهنم «رافكلا بلاغ اهلعف ام ءايشأ اولعف مهنأ : ةسماخلا

 .مهمع ونب مهنأ عم ‹ یلتقلاب ايثمتلا :اهنمو .هلتق ىلع مهصرحو

 . 44م رمأْلا نم كلل سل : كلذ ىف هيلع هللا لزنأ :ةسداسلا

 ا 4بد دعب وأ ملڪ بوس وَ :هلوق : ةعباسلا

 نود نم اًدادنأ مهذاختاب ال «نيملاعلا بر ةعاط يف مهتعباتمو 0 يف مهتقفاومب لصحت

 و نم نيحلاصلاو هم هلل ةوادعو ءهّللا ريغل ةدابعو ءهللاب اًكارش

4 

 نود نم نيهلِإ أو نودا يات فَ تنا أ ۰ هلآ لاق ذلو : ىلاعت لاق امك

 باو 5 س 7 حرس 00 2. ن ا AR 0 ويف دك لس سس س و 4

 کرو یر هللا ودعا نأ هني قترتأ لإ 1 ا ام رش لع تنأ َكّنِإ كييف ف 26 و 2 رر ص ر ١# 2 ج . م م ساه < 0 مس لأ ےس
Eا ر ا و هس 6  

 MSTA الك ف تام اد لع تکو

 .[١١ا/ل«5١1:ةدئاملا]

 لاق نوكي نأ ىفن مث : N ل ل

 ير هلل أودع نأ وب تما آم الإ جل تلف اَم» :لاقف ديحوتلا ضحم وهو هب رمأ ام ريغ مهل

 نأَو ؛ مهيلع هل عالطا ال ةافولا دعب هنأو .مهيف هماقم ةدم مهيلع هتداهش نأ ربخأ مث گر درو

 E O اش ندع تکو ل عاب ويفي عب را ووم

fلك قوف هتداهش نأب هناحبس هللا فصو 4دي یم لع و وا َتنأ تنك تبق  

 ها .معأو 00

 مهنيد وه يذلا هديحوت نم هلسر هب هللا رمأ ام اوفلاخ نيكرشملا نأ نايب اذه يفف :تلق

 .مهنيدب ناد نمل لاقي فيكف ؛نمآ نم الإ هيف مهوقرافو ؛هيلإ سانلا اوعدو «هيلع اوقفتا يذلا

 عاطأ يذلا ديح وتلا اذهب مهصقنت لق هنأ .هدحاو هلل ةدابعلا صالخإ نم هب اورمأ اميف مهعاطأو

 صقنتو . ةيبوبرلل مضه وه يذلا كرشلا نع هبر هب هزنو «مالسلا مهيلع هلسر هيف عبتاو فيز هب

 ال مدآ دلو ديس وهو ةي يبنلا ناك اذإ هنأل # ٍريِمَطَو نم تكلمي ام :هلوقو ؛اَرَصَن مه َنوُعيِطَتْس الو# :ىلاعت هلوق ينعي )١(

 .هريغل وأ هسفنل عفن وأ رض نع زجعي نأ ىلوأ هريغف . اًئيش هتبارق نع ينغي
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 :كزاونلا ىف تونقلا : ةنماثلا

 . مهئابآ ءامسأو مهئامسأب ةالصلا يف مهيلع وعدملا ةيمست ةةعشاتلا

 . تونقلا ىف نّيعملا نعل : ةرشاعلا

 .* يبألا َكَيَريِسَع رذنأو# : هيلع لزنأ امل هيب هتصق :ةرشع ةيداحلا

 هلعفي ول كلذكو «نونجلا ىلإ هببسب بسن ام لعف ثيحب للي هدج ١ :ةرشع ةيناثلا

 .نآلا ملسم

 َي) :لاق ىتح (اًكيَش هللا َنِم ُكْنَع ينغأ ال» :برقألاو دعبألل هلوق :ةرشع ةثلاثلا

 ديس وهو حرص اذإف «اَئْيَش هللا َنِم ِكْنَع ىنغأ ال دّمَحُم تب َةَمِظاف

 ناسنالا نمآو «نيملاعلا ءاسن ةديس نع اًئيش ينغي ال هنأب نيلسرملا
 صاوخ بولق يف عقو اميف رظن مث «قحلا الإ لوقي ال ةي هنأ

 .نيدلا ةبرغو ديحوتلا هل نيبت مويلا سانلا

 ! ؟نيملاعلا برب نظ ءوسو ةيهلإلل
 نأ مهعابتأل اوعرش دقو «ةرخآلاو ايندلا يف مهؤامصخو لسرلا ءادعأ مه نوكرشملاو

lg يري هر 5 ٠ 2 8 وأ هذ e 

 هجا ولف لق# :مهدوبعمو مهبر يف هوداعيو هوضغبيو «هب اورفكيو كرشم لك نم اوؤربتي

 :ماعنألا ] ىجا کنده ءاَس وف ةا 144[.
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 باب - ۵

 ق
 2 ر س یل

 رهبولق نع عرف اذإ حل :ىلاعت هللا لوق

 .[۲۳ :أبس] ‰ رک

 ر ر ~~

 ع ١ Û۰۸ o1 ا ا لعل وهو قحل

e 31نحل ( 6  

 اع
 رو نحل اولا مکر َلاَق اًدام ْاوُلاَق رهبولف نع عرف اَذِإ ََقَح# ا هللا لوف تا) لوف 01 رم ر 00-006

 .''(4ركلا نعل

 هم

 رمع نباو سابع نبا هلاق ؛اهنع عزفلا لاز يأ «رهيوُلَق نع عرف اذإ ىح :هلوق
 مرو نسحلاو يبعشلاو يحلو نمحرلادبع وبأو

 نع عّرف امنإو :اولاق ٌةكئالملا :مهبولق نع عرف نيذلا :مهضعب لاق :''”ريرج نبا لاقو

 يحولاب هللا مالك مهعامس دنع مهبيصت ةيشغ نم «مهبولق

 امك ٌءاعفش مه الو :لاق هنأك .رهاظلا هيلع لدي فذح مالكلا يف :ةيطع نبا لاقو

 :دارملاو «مهبولق نع عزف اذإ ىتح «نوداقنم ينعي ؛اًدبأ هلل نوملسم ٌةدَبَع لب «متنأ نومعزت

 :ةعبرأ رومأب كرشلا قورع عطقت تايآلا هذهو :نويعلا ةرق يف )١(

 الو عفني ال ضرألا يف الو تاومسلا يف ةرذ لاقثم كلمي ال يذلاو هللا عم ةرذ لاقثم نوكلمي ال مهنأ (لوألا)

 .هدحو مهيف فّرصتيو مهربديو مهكلمي يذلا وه ىلاعت هللاف «رضي
 تاومسلا نم ةرذ لاقثم كرش مهل امو يأ ءضرألاو تاومسلا يف يأ #«ِدلَرْش نم امهيف امو :هلوق (يناثلا)

 ( .ضرألاو

 ام ىلع مهنيعي يذلا وه لب ءهقلخ نم نيعم هلل سيلف ؛نيعملا ريهظلاو * ريهظ ني منم ول امو :هلوق (ثلاثلا)
 ظ او مهاب ووفأ N وارررم .مهنع هانغ لامكل مهعفني
 ذختا نم نأ ىلاعت ربخأو .هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي الف 4مل تك تأ ْنَمِل الإ ةدنع َةَعفَّتلا عقل الو# :هلوق (عبارلا)

 مالْؤه َنوُلوُفَيَو مهم الو ہهرض ال ام ها بود نس تدبر :ىلاعت لاق «ءاعفشلا ةعافش نم مرح هنود نم اًعيفش

 نأل ١18[ :سنوي] 4 تورت امنع عنو محبس ٍض ألا يف الو ٍتومَّسلَ يف ملعب ال امي هلأ توشی لف ۹ َدنع اتؤعفش
 لاق امك هقح يف ةعافشلا ةيفنم كرشملاو # 52 1 E ا هلوقل كرش ءاعفشلا ذاختا

 هارو مكتلوخ ام منکر ورم لوا 0 مک ئدّرف ومنتج دقلو# :لاقو ٨۸ کک نتا َةَعَمَس هع ق : ىلاعت

 د تک 4 ست لهو كني هلكت دقن و كي چک كفك ترآ منش کمک انك انو ڪر
 عاونأ نم هذهو هنم هملؤي امل هبحيو هفاخيو هوجريو هوعديو هيلإ بغري 1 دب ال عيفشلا ذختم نأ كلذو ٤ ٩[ :ماعنألا]

 .صالخالا ىفاني يذلا كرشلا وه كلذو هللا ريغل ءيش اهنم فرصي ال يتلا ةدابعلا

Eمادو سودا  Eا يذلا ةريره ىلا كينغ هيمو اورد  
 مضب «غرف» أرق هنأ ةريره يبأ نع ورمع نع كنع ىور اًناسنإ نإ :نايفسل تلق هللادبع نب يلع نع رجحلا ةروس ريسفت يف
 ؟ال مأ اذكه هعمس يردأ الف .رانيد نبا ينعيو ورمع أرق اذكه :نايفس لاقف ةمجعملا نيغلابو ةلمهملا ةلقثملا ءارلاو ءافلا

 نبا امهأرقو .ةلمهملا نيعلاو نيزلاب ةروهشملا ةءارقلاو .دهاجمو ةداتقو نسحلا نع تيور ةءارقلا هذهو : ظفاحلا لاق
 مهبولق نع بهذ :ةمجعملا نيغلاو ءارلاب يتلا ىنعمو . مهنع عزفلا شهدأ ةلمهملا نيعلاو يازلاب هانعمو .لعافلل اًينيم رماع
 .اهيف لح ام



 مالا هللا ىضق اذإ) : لاق 255 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ي عا

 ُْهْذُقني ا ىلع ا اك هِلْوَمِل Rk اهِتَحِنْجَأب ةكئالملا تَبَرِض ء ِءامَّسلا يف

 .هريعو «ريرج نبا هراتخا ام ىلع ةكئالملا

 .راثالاو هيف ثيداحألا ةحصل ؛هيف ةيزِم ال يذلا قحلا وهو :ريثك نبا لاق

 ةلسلس ٌرِجَك تعمس هب هللا هرمأي ليربج ىلإ يحولا تعمس اذإ ةكئالملا يف يه امنإ رهيو

 ل ركذ ْنم - ىنعملا اذهبو :لاق .ةبيهو اًميظعت كلذ دنع عزفتف ءناوفَّصلا ىلع ديدحلا

 نم مهيلإ راشم ةكئالملا نأ رعشي مل نمو «ىلوألا ىلع ةيآلا هذه قس - ةيآلا ردص يف

 . ''"اهلبق امب ةيآلا هذه هل لصتت مل 4 مُدَمَعَر يذلا : هلوق

 اقولخم هللا مالك ناك ولو ؟انبر قلخ اذام اولوقي 1 کر لاق ادام أ

 .نيثك ةنسلاو باتكلا ىف اذه e «ليربجاي انبر لاق اذام» :ثيدحلا هلثمو

 اوقعص هللا مالك اوعمس اذإ مهنأل كلذو ءقحلا هللا لاق :اولاق يأ «َّنَحْلأ اوُلاَق : هلوقو

 .قحلا لاق :نولوقيف ؟مكبر لاق اذام :نولوقيف «نولأسي اوذخأ اوقافأ اذإ مث

 نم لماكلا ولعلا هلف .ءتاذلا ولعو رهقلا ولعو ردقلا ولع «ُريَكْلا ُنَعْلا ٌرُهَو# :هلوق
 ىلع هنأب» :لاق ؟اتبر فرعن امي :هل لبق امل - كرابملا نب هللادبع لاق امك .هوجولا عيمج

 ١[ :هط] #ئوَتْسأ شعلا لع ُنَحَيلآا# :ىلاعت هلوقل نآرقلاب هنم اكسمت «هقلخ نم نئاب هشرع

 :5١)و (097 :۷) نآرقلا نم عضاوم ةعبس يف [04 :ناقرفلا] 4ُنَمْحَّيل شرعا لع ئوتسأ مثل

 .(5 :هال)و ٤) :7؟)و )۲

 . یلاعتو كرابت هنم مظعأ الو هنم ربكأ ال يذلا أ 4 ريبكحلا# : هلوق

 رمألا هللا ىضق اذإ» لاق هيب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحصلا يف) :هلوق

 كلذ e ؛ناوفَص ىلع ةلسلس هنأك «هلوقل اًناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا تّبرض ءامسلا يف

 اهعمسيف «ريبكلا ا وهو ّقحلا :اولاق ؟مكبر لاق اذام :اولاق مهبولق نع عر ا5! خت

 2 2 هه > ر ی فم اک ےک ت“ ےک یک

 ىلع اهيقلي ىتح «هتحت نم ىلإ رخآلا اهيقلي مث ءهتحت نم ىلإ اهيقليف ةملكلا عمسيف - هعباصأ

 .هكردي نأ لبق اهاقلأ امبرو ءاهيقلي نأ لبق باهشلا هكردأ امبرف ءنهاكلا وأ رحاسلا ناسل

 كلتب قدصيف ؟اذكو اذك :اذكو اذك موي انل لاق دق سيلأ :لاقيف ءةبذك ةئام اهعم بذكيف

 .(«ءامسلا نم تعمس ىتلا ةملكلا

 )١( اهريسفت يف نورسفملا برطضا اذهلو :نايح وبأ لاق .
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 ُىِلَعلا َوُهو حلا :اولاق ؟ُمُكُبَر لاق اذام :اولاق ْمهبولف ْنَع َعّرَف اذإ ىح ءَكِلذ

 ُهَمَصَو - ضْعَب َقْؤَف ُهَضْعَب اذكه عْمّسلا قْرَتْسُمو - ملا E ينتشل تقلا

 ."'”يراخبلا حيحص : يأ (حيحصلا يف) :هلوق
 امب ليربج ىلإ هيحوي يذلا رمألاب ملكت اذإ :يأ (ءامسلا يف رمألا ىضق اذإ) :هلوق

 نع ريرج نباو دواد وبأو روصنم نب ديعس ىور امكو «يتآالا ثيدحلا يف هب حرص امك ؛هدارأ

 .«ناوفصلا ىلع ةلسلسلا ٌرجَك َةَلَصْلَص تاومسلا لهأ عمس يحولاب هللا ىضقا دم فا
 ايب دمحم ىلإ رابجلا ىحوأ امل» :لاق سابع نبا نع هيودرم نباو متاح يبأ نبا یورو

 املف «يحولاب ملكتي رابجلا توص ةكئالملا تعمسف «يحولاب هثعبيل ةكئالملا نم لوسرلا اعد
 .«اًمح الإ لوقي ال هللا نأ اوملعو «قحلا :اولاقف .هللا لاق امع اولأس مهبولق نع فشك

 : ظفاحلا لاق .ىلاعت هللا لوقل :يأ (هلوقل اًناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا تبرض) :هل

 ىنعمب ردصم وهو .هيناث نوكسو هلوأ مضب ةياور يفو .عوضخلا نم نيتحتفب اًناعضخ

 وهو يول يملا توصلا نأك ف (ناوفص ىلع ةلسلس هنأك) : هلوق

 .سلمألا رجحلا

 («كلذ» ةمجعملا لاذلاو ءافلا مضو نونلا نوكسو ةيتحتلا حتفب وه (كلذ مهذفني) :هلوق

 صلخي :يأ ةكئالملا لوقلا كلذ ذفني :يأ ءةكئالملل «مهذفني» يف ريمضلاو «لوقلا : يأ

 لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ) :اًعوفرم هريغو دواد يبأ دنعو «اوقعص الإ ءامس لهأ ىلع

 (ليربج مهيتأي ىتح نولازي الف «نوقعصيف افصلا ىلع ةلسلسلا رجك ةلصلص ايندلا ءامسلا

 ( تالا
A AT A ae 

 لا ا : هلوق

 ال هللا نأ اوملعف ءّقحلا هللا لاق :اولاق :يأ سلا ا : هلوق

1 

 دفا الإ لوقي

 نيطايشلا مهو ء.هللا اهاضق 5 ةملكلا عمسي : ىأ (عمسلا قرتسم اهعمسيف) :هلوق

 نانعلا يف لزنت ةكئالملا نإ) :اًعوفرم ةشئاع نع را حيحص يفو .اضعب مهضعب بكري
 ىلإ هيحوتف ؛ عمسلا نيطايشلا قرتستف ءءامسلا يف َيِضَق رمألا - باحسلا وهو -

 . (ناّهَكلا

 نب يلع انثدح :نيعضوملا نيذه ريغو أبس ةروس ريسفت يفو ءرجحلا ةروس نم #مْمَّسلأ قرتسأ نم الإ هلوق ريسفت يف هاور )١(

 .اذه وحن دواد وبأو ملسم هاورو .ةريره يبأ نع ةمركع نع رانيد نب ةرمع انثدح ةنييع نب نايفس انثدح هللادبع
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 اهيقلُي مَن .هتخت ْنَم ىلإ اهيِقلُيَف َةَمِلَكلا َُمْسَيَف - ِهِعباصَأ َنْيب َدّدَبو اهَقّرَحَف ءوْمَكِب نايمس  > E eم هم 5 2

 باهشلا ُهَكَرْذَأ امّبُرَف «نهاكلا وأ ٍرِحاَسلا ٍناسِل ىلَع اهيقّلُي ىَتَح .هتخت ْنَم ىلإ ُرَحآلا ودم وَ
 هم َء م

 E E دك هما هع ُبِذْكَيَف «ُهَكِرْدُي نأ َلْبَق اهاقّلَأ امّبرو ءاهيقلُي نأ لبق

 ندعي رت ميسي عرعر فصو :يأ (هفكب نايفس هفصو اذكه عمسلا قرتسمو) :هلوق

 مامإ ءهيقف ءظفاح ةقث .يكملا مث يفوكلا يلالهلا دمحم وبأ ةنييع نبا وه نايفسو

 ايي باد يأ ا : هلوق مكر ةددذشم 0 ءاحب وا 2

 ابر. یا مرک يذلا ا :باهشلا (اهيقلي ا هكردأ امبرف) :هلوق

 ديحأ ىو "املا كلا لبق لا ىه ا نأ .نلع لدي اهو ةن فلا تاعا كذآ

 نبا نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا انأبنأ : - رمعم قيرط نم دنسملا يف هل قايسلاو - هريغو

 - راصنألا نم :قازرلادبع لاق - هباحصأ نم رفن ىف اًسلاج ةي هللا لوسر ناك» :لاق سابع

 :لاق ؟ةيلهاجلا يف اذه لثم ناك اذإ نولوقت متنك ام :لاق ءرانتساف ءميظع مجنب يمّرف :لاق

 :لاق ؟ةيلهاجلا يف اهب ىمري ناكأ :يرهزلل تلق - تومي وأ ميظع دلوي هلعل :لوقن انك

 ءهتايحل الو دحأ تومل اهب ىمرُي ال اهنإف :لاق - ليي ىبنلا ثعب نيح تظلغ نكلو ؟ معن

 مث مهنولي نيذلا ءامسلا ا رم اس ل همسا كرابت انبر نكلو

 ةلمح نولي 0 ءاششلا ال 00 . اينذلا تاما هذه جا خب ف ینح نيل

 اوؤاج امف ؛نومريف َعمسلا نجلا فطخيو ءءامسلا هذه ىلإ ربخلا يهتني ىتح ءامس لك لهآ

 لاق :يبأ لاق :هللادبع لاق .''"نوديزيو هيف نوفرُقَي مهنكلو .قح وهف ههجو ىلع هب
 . (نوصقنيو نوفرقُيو هيف نوديزي مهنكل» :هل ةياور ىفو «نومريو نجلا فطخيو» :قازرلادبع

 ظ .رحاسلا وأ نهاكلا يأ (ةبذك ةئام اهعم بذكيف) :هلوق

 طخب ةخسن يف اذكه (؟اذكو اذك :اذكو اذك موي انل لاق دق سيلأ لاقيف) :هلوق

 .ءاوس يراخبلا حيحص يف يذلاكو « هللا همح ر فنصملا

 .راصنالا نم لجر نع سابع نبا نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا نع مهتعبرأ



١ 8 

 '".«ءامّسلا ّنِم ْتَعِمُس يتلا ٍةَمِلَكلا كليب ٌقَّدَصُيَف ؟اذكو اذگ :اذگو اذك َمْوَي انآ لاق

 ىلا هللا داو ادإ» : ا هللا لوسر لاق : لاق هد هللا يصر لامن نب ساّونلا نعو

 ته

 E لاق نأ دكر هفدناومسلا تا . يحّولا لَكَ 00 يحوي ا

 ةئامب نوربتعي الو ةدحاوب نوقلعتي فيك ؛لطابلل سوفنلا لوبق هيفو :فنصملا لاق

 . ؟ةبذك

 سبلي ام اًريثكف هلک قح هنأ ىلع لدي الف قحلا نم ءيش هيف ناك اذإ ءيشلا نأ :هيفو

 لطلب حلا اوسبْلَت الو : ىلاعت لاق .مهلطابل لبقأ نوكيل «لطابلاب قحلا لالضلا لها

 ٤١[. :ةرقبلا] #َنومَمَعت متنأو َّنَحْلا اونو
 ام ىلع هقلخ ىلع ىلاعت هللا ولع تابثإ :اهانعم ىف امو ءاهدعب امو ثيداحألا هذه يفو

 لوق انو. كاللا هعمس مالك فاش اذإ اك هلي, مل لاق هنو كظعو, الجب قلي
 ىلإ تفتلت نأ كايإف .ةلزتعملا ةافنو ؛ةيمهجلاو ةرعاشألل .افالخ . اقلخو اًملس ةبطاق ةنسلا لهأ

 . ليكولا معنو هللا انبسحو «ليطعتلا لهأ هفرخز ام

 يحوي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ» :ِْكك هللا لوسر لاق :لاق ناعمس نب ساونلا نعو) :هلوق

 زع هللا نم افوخ «ةديدش - ةدعر :لاق وأ - ٌةَفْجَر هنم تاومسلا تذخأ يحولاب ملكت رمألاب

 هسأر عفري نم لوأ نوكيف اًدّجس هلل اورخو اوقعُص تاومسلا ٌلهأ كلذ عمس اذإف .لجو

 هلأس ءامسب ّرم املك «ةكئالملا ىلع ليربج ّرمي مث «دارأ امب هيحو نم هللا هملكيف «ليربج
 مهلك نولوقيف .ريبكلا يلعلا وهو ؛قحلا لاق :ليربج لوقيف ؟ليربجاي انبر لاق اذام : اهتكئالم
 («لجو زع هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب ليربج يهتنيف «ليربج لاق ام لثم

 هذهب نوجتسيو ؟كلذي نوفرختلا نولهاجلا ركن ؛عقاولا ضعب فداصي دق فارعلاو رحاسلاو نهاكلا لوق نأ ينعي )١(

 هملعي ال يذلا بيغلا ةفرعم ىوعدو هللا ىلع بذكلا ءارتفا ىلع ىنبم وهو دعي ال يذلا هبذك قيدصت ىلع ةفداصملا

 ۰ .ناهكلا باب يف هنايب يتأيسو . هللا الإ

 ملكت» : هلوق «رمألا هللا ىضق اذإ» : هلوق نم هلبق ثيدحلا يف مدقت ام ىنعم نايب هيف ؛رمألاب يحوي نأ» : :هلوق :نويعلا ةّرق يف ()

 ةرابع نآرقلا نإ مهلوق يف ةرعاشألا ىلع درلا هيفف مالسلا هيلع ليربج ىلإ هيحويف يحولاب ملكتي هنأب حيرصتلا هيف «يحولاب
 هللا ةمظع ةفرعم هذه يف« لجو زع هللا نم افوخ ةديدش = ةدعر : لاق وأ - ةفجر هنم تاومسلا تذخأ» :هلوق . هللا مالك نع

 ةبيه (اًدجس هلل اورخو اوقِعُص تاومسلا لهأ كلذ عمس اذإف» :هلوق .ولعلا تابثإ هيفو ىلاعت هنم فوخلا ةدش دبعلل بجويو

 هيلع يحولا كلم هنأل «ليربج هسأر عفري نم لوأ نوکیف» .هلوق . سدقتو ىلاعت همالك نم اوعمس امل ةيشخو مهبرل اًميظعتو

 لوأ يف مدقت امك هرمأ نم هدارأ امب ليربج ىلإ يحوي ىلاعت هنأب حيرصتلا هيف «دارأ امب هيحو نم هللا هملكيف» :هلوق .مالسلا

 . سدقتو ىلاعت برلا ولع ةلدأ نم اًضيأ اذهو «اهتكئالم هلأس ءامسب رم املك ةكئالملا ىلع ليربج رمي مث» :هلوق «ثيدحلا

 يحولاب ليربج يهتنيف ٠ ليربج لاق ام لثم مهلك نولوقيف ريبكلا يلعلا وهو قحلا لاق :لوقيف ؟ليربجاي انبر لاق اذام» :هلوق
 اودحج ةرعاشألاك مهنع ىقلت نمو ةيمهجلا نم عدبلا لهأو «لوقيو لاق ىلاعت هنأب ليلد اذهو «لجو زع هللا هرمأ ثيح ىلإ

 هلوسر هل اهتبثأ يتلا هلامك تافص نم كلذ ريغو همالكو هولع نم هتنس يف يي هلوسر هتبأو هباتك يف ىلاعت هللا هتيثأ ام

 .هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع ةعامجلاو ةّنسلا لهأ نم مهيعباتو نيعباتلاو ةياحصلا نم نونمؤملاو
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 ,EG ROT E س اذإف .َّلَجو َّرَع هللا َنِم اَفْوَح

 ىلع ليرْبج دمي م ءقارأ امب یخو نم هللا ملک «ٌليربج ُهَسأَر مري نم لوا

 .هريسفت يف ريثك نبا دامعلا هركذ امك هدنسب متاح يبأ نبا هاور ثيدحلا اذه

 . يباحص يراصنألا :لاقيو «يبالكلا دلاخ نبا - نيسلا رسكب - ناعمس نب ساونلا

 اا يباحص ابا نإ لاقي

 ملكتي ىلاعت هللا نأ ىلع صنلا :هيف .هرخآ ىلإ (رمألاب يحوي وأ هللا دارأ اذإ) :هلوق

 .ءاش اذإ اًملكتم هللا لزي مل :- ةافنلا ىلع - ةنسلا لهأ ةجح نم اذهو .يحولاب

 :يأ «ةفجر» لعافلاو «مدقم لوعفم تاومسلا (ةفجر هنم تاومسلا تذخأ) :هلوق

 همالك عمست اهنأ يف حيرص وهو .تفجترا يأ .ةفجر ىلاعت همالك نم تاومسلا باصأ

 ىلاعتو كرابت ملكت اًرمأ هللا ىضق اذإ) :لاق ةمركع نع متاح يبأ نبا ىور امك «ىلاعت

 ا مهلك ةكئالملا ترخو «لابجلاو ضرألاو تاومسلا تفجر

 لاق وأ «ةفجر ةي يبنلا لاق له .يوارلا نم كش (ةديدش ةدعر :لاق وأ) :هلوق

 .امهيف ةحوتفم ءارلاو .ةدعر

 ىلاعت لعجي امب هللا فاخت تاومسلا نأ يف رهاظ اذهو (لجو زع هللا نم افوخ) :هلوق
 هحبست ةميظعلا تاقولخملا هذه نأ : ىلاعت ربخأ دقو .اهقلخ نم ةفرعمو ساسحالا نم اهيف

 000 ورع س الإ TNT ضرذلاو مبَسلا ٌتاونمَسلا هل ا هل یس : ىلاعت لاق امك

 و داك ا E مالا وع اًميلَع . نك هن کک

 a ٍةَيشَح نم طبي امل ان َّنِإَو## :ىلاعت لاقو 4٠[ :ميرم] اده لاب ر ليلا

 ا ا ا هللا عوف ت اهلا نا هللا ةر يا نبا ةمالعلا: نزق ككذ
 .اهانعم يف امو تايآلا هذهب

 يبأ ثيدح يفو «لكؤي وهو ماعطلا حيبست عمسن انك» :لاق دوعسم نبا نع يراخبلا يفو

 ةصق حيحصلا يفو «ثيدحلا «حيبست نهل عمسف ؛تايصح هدي يف ذحأ ةا يبنلا نأ» :ّرُد

 .ريثك اذه لثمو .ربنملا ذاختا لبق ةي يبنلا هيلع بطخي ناك يذلا عذجلا نينح

 .دوجسلا هعمو ؛يشغلا وه قوعصلا (اًدجس هلل اورخو اوقعص) :هلوق

 . اهمسا ىلع مدقم نوكي ربخ «لوأ» بصنب (ليربج هسأر عفري نم لوأ نوكيف) :هلوق

 : لاق نيسحلا نب يلع نع هريغو ريرج نبا ىور امك ؛هللادبع : ليربج ىنعمو . سكعلا زوجيو
 عجر ءيش لکو .نمحرلادبع :ليفارسإو ؛هللاديبع :ليئاكيم مساو «هللادبع :ليربج مسا ناك

 ٌلوقل متا :ىلاعت لاق امك ال لجو رع لب دعم وه« ليل" ىلإ

 131۹ : نيركتلا] نا من عاطم ٍنيكم شعلا ىؤ دنع و ىذ 5 لوس

 يف حلاص وبأ لاقو .ميرك لوسر غيلبتل نآرقلا اذه نإ :ىلاعت هللا همحر ريثك نبا لاق



 لاق كفاه E e جلت هقكتقاكلا س

 ىلإ يحّولاب ليربج َيِهَتْدَيَف .ليرْبج لاق ام َلْثِم ْمُهَّلُك َنولوقيف .ريبكلا ُنِلَعلا ّوُهو «َّقَحلا

 e ت ل E و رم

 .(لجو رع هللأ هرمأ ثثيح

 .«نذإ ريغب رون نم اًباجح نيعبس يف لخدي ليربج» :2"”ةيآلا
 هتروص يف ليربج ةي هللا لوسر ىأر» :لاق دوعسم نبا نع - حيحص دانسإب - دمحألو

 ردلاو ليواهتلا نم هحانج نم طقسي «قفألا دس دق اهنم حانج لك ؛حانج ةئامتس هلو
 .ربكأو لجأو مظعأ اهقلاخف تاقولخملا هذه مظع اذه ناك اذإف «ميلع هب هللا ام توقايلاو

 ال يتلا تادابعلا نم كلذ ريغو ءالكوتو ًءاجرو افوخو ءاعد «ةدابعلا يف هريغ هب ىّوسي فيكف

 لب :ىلاعت لاق دقو «ىلاعت هللا نم مهفوخ ةدشو ةكئالملا لاح ىلإ رظناف ؟هريغ اهقحتسي

 الو مملح امو مهد نیب ام معي © توش وراپ مشو وقلب توق ال © توکم ا

 هير كلف ونود نم هلل تإ منم لقب سو © َنوُِفْنُم ویب ني مهو ضر نیل الل توعد

 .[۲۹-۲۹ :ءايبنألا] ملدا یر كللانك

 اذهو (ضرألاو ءامسلا نم لجو زع هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب ليربج يهتتيف) :هلوق

 . ثيدحلا مامت

 ال نأ ةداهش لولدم وه يذلا ديحوتلا ررقت ثيداحألاو بابلا اذه يف ةروكذملا تايآلاو

 هنم فجرتو .ةباهمو هنم ايفو همالك نم كالمألا يت يذلا ميظعلا كلملا نإف هللا الإ هلإ

 ؛هقلخ عيمج نع هانغو «هزعو هكلمو «هتردقو هملعو ؛هتافصو هتاذ يف لماكلا ؛تاقولخملا

 نأ القع الو اًعرش زوجي ال «هتمكحو هملعل مهيف هردقو هفرصت ذوفنو «هيلإ اًعيمج مهراقتفاو

 دبعلاو ءاّبر بوبرملا لعجي فيكف «مهيلع هقح يه يتلا هتدابع يف هقلخ نم كيرش هل لعجي
 .نوكرشي امع هللا ناحبس e لوقع تبهذ نيأ ؟اًدوبعم

 مه َدَعَو مدَصْحَأ ف ا لا قا اإ لاو تولا ف نم لك. ناک : لات لاتر

 اضعب مهضعب دبعي َمِلَف اًديبع عيمجلا ناك اذإف .[9-40* : ميرم] ادر َةَملْيقْلا موي هناء ع 0 ادع

 مهرجزت مهرخآ ىلإ مهلوأ نم هلسر لسرأ دق مث ؟عادتبالاو عارتخالاو يأرلا درجمب لب «ناهرب الو ليلد الب

 ( .«هجام نبا ننس» حرش نم ىهتنا . هللا ىوس ام ةدابع نع مهاهنتو كرشلا كلذ نع

 تو تن 23 يام مام ىلع

 .ةرصتخم هللا همحر حراشلا اهلقن دقو ريثك نبا ظفاحلا كلذ قاس امك نم شما ى دنع َهَرُق ىذ# :هلوق يف يأ )١(



 :ةرشع ةسماخلا

 :ةرشع ةسداسلا

 ةع ةعباسلا

 :ةرشع ةنماثلا

 :ةرشع ةعساتلا

 :نورشعلا

 :نورشعلاو ةيداحلا

 :نورشعلاو ةيناثلا

 .ةيالا ريسفت

 ىلع قلعت ام اًصوصخ «كرشلا لاطبإ ىلع ةجحلا نم اهيف ام
 نم كرشلا ةرجش قورع عطقت اهنإ :ليق يتلا ةيآلا يهو نيحلاصلا

 .بلقلا

 ( ُنلَمْلا رهو قحا اولا :هلوق ريسفت
 ل5 نع ا سا
 .«اذكو اذك :لاق» : هلوقب كلذ دعب مهبيجي ليئاربج نأ

 . ليئاربج هسأر عفري نم لوأ نأ ركذ
 لاس مهنأل ؛مهلك تاومسلا لهأل لوفي هنأ

 .مهلك تاومسلا لهأ معي يشَعلا نأ

 . هللا مالكب تاومسلا فاجترا

 . هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب يهتني يذلا وه ليئاربج نأ

 ( طا ا یاسا رد

 .اضعب مهضعب بوكر ةفص

 . 4 ْريِكْل

 3 تاهشلا لاسرإ

 نم و ا اا راو ا نأ لزق یا هك رشي راق هلأ
 .هكردي نأ لبق سنإللا

 .نايحألا ضعب قّدصي نهاكلا نوك

 .ةبذك ةئام اهعم بذكي هنوك
 .ءامسلا نم تعمُس يتلا ةملكلا كلتب الإ هبذك قدي مل هنأ

 .!ةئامب نوربتعي الو ةدحاوب نوقلعتي فيك «لطابلل سوفنلا لوبق

 نولدتسيو اهنوظفحيو «ةملكلا كلت ضعب نم مهضعب ىقلتي مهنوك
 ظ | و

 .ةلطعملا ةيرعشألل افالخ «تافصلا تابثإ

 .لجو زع هللا نم افوخ يشغلاو ةفجرلا كلت نأ

 . اًدجُس هلل نوّرخي مهنأ
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 نود ني مهل سيل مهب ىلإ ارشح نأ نوفاخي َنيِذَلأ هب رذنأو# :لجو زع هللا لوقو
 ےس

 ٠١[. :ماعنألا] # نوم 694 ممل عفش لَو لَو

 ىلع نارقلا لد ام ةقيقحو «هاأشن امو اهنم نارقلا ةتثا ام نان ہل ىا (ةعافشلا باب) :هلوق

 ما سس ا هولا سر

 EAR فيتو EE ندا رع واول نو عنا قوق درت
 ا ريذحتلاو ةفاخملا بابسأب مدا :وه راذنالا 5١[ :ماعنألا] (4 ٌعيِفَس الو لَو ونود

 ل ۾ ےس ےس

 مهو) :4 دهر لل اور نأ نوفاخي نذل ««نآرقلاب» : سابع نبا لاق (هب) :هلوق

 : لاقف ؛ نولقعي نيذلا بتاع امنا « بتاع هقلحخ لك ا : ضايع نب ليضفلا نعو . .«نونمؤملا

 را اا س م

 .«ةيعاولا لوقعلا باحصأ نونمؤملا مهو» : يأ ده لل اور نأ نوفاخي نيذلأ هب راول

 ىلع بصن «سيل» عضوم :جاجزلا لاق *ُمْيِفَس الو لَو بنود ني مهل سيلإ# :هلوق
 .«نوفاخي» هيف لماعلاو .عيفشو يلو لك نم نيلختم :لاق هنأك «لاحلا

 ةمايقلا موي باذع نم هب هللا مهيجني المع رادلا هذه يف نولمعيف : يأ 4نو لع : هلوق
 *را رو 1 ر ا ر

 لق َءاعفش هللا نود نم اوڏختا أ اهلبقو [55 :رمزلا] 4 عيب ُهَعْفَّسل هَ لق : هلوقو

 وب قاي نأ ِلْبَق نَم# : ىلاعت لاق ءكرشملاو رفاكلل ةعافشلا : يهو ؛نآرقلا يف ةيفنم ةعافش :ناعون ةعافشلا :نويعلا ةرق يف (1)

 ل ارب قو :لاقو ء[۸٤ : رثدملا] «َنِيْفَّشلَأ مَ ريت اذ» :لاقو ۲٠٤[« :ةرقبلا] © ٌةَعَمَس "لو الغ الو ع جا
 :هلوقك تايآلا هذه وحنو 4 :ةرقبلا] نورمن مه الو لذ اهنم دخوب الو ٌدَعَمَس اھم ُلَبْقُي الو ایس نيْفَت نع سف یز

 يف الو ِتْومَّسلَأ يف و ُملَعِي ال امي ايي هلأ رو را لق أ كدي ا ك1 مالؤته َنوُلوُفَيَو مهم عفت ل مهرب ال ام هَل نود نم تودو #

 El لاو فلا نويت مهلا ملعب ال هنأ هللا دلع ءافقع د وهاد نأ نلاعت ريشي ء1۸ یو1 الآ

 ني اودا ےیل او 4 ل محبس : هلوقب كرش اهنأ ربخأو ةعافشلا عوقو ىفنف هل دوجو
 بوك وه نم یره ال لآ نإ وفل هيف ْمُه ام ىف رهيب مک ها ن حلر ہا لِ اویرقیل لإ مهذب ام اکیلا ونود
 لعج هنأل ا هبرقي هنأ معزب اًعيفش ذختا نم ةعافش لطبأف 1 : رمزلا] 4ُراَنح

 .مظعأ وأ ىلاعت هللا بحي امك هبحيو هيلع لكوتيو هوجريو هيلإ بغري اكيرنش هلل

 نأ عفاشلل هنذإ :لوألا :نيرمأب ىلاعت اهديقو «صالخالإا لهأل ةصلاخ يه «نآرقلا اهتبثأ يتلا ةعافشلا : يناثلا عونلا

 دحوملا هدبع محر اذإ الإ ردصي ال ىلاعت هنذإو «#ءيذِإب لإ هد عفش ىَِلا ا نم :ىلاعت لاق امك عفشي

 .هل عقشي نأ عفاشلل نذأ ىلاعت هللا همحر اذإف «بنذملا

 ةعافشلاب نذالاف صير نمل الإ توغ اَلو# :ىلاعت لاق امك ءهيف عفشي نأ عفاشل نذأ نمع هاضر :يناثلا رمألا

 .ديحوتلا الإ ىضري ال هناحبس وهو «ةيآلا هذه يف امك ءءاضرلا دعب هل

 .هنودب المع دحأ نم هللا لبقي ال يذلا صالخإلا يفاني هنأل مهريغو ءاعفشلا ىلع قلعتلا اوكرتو :نويعلا ةرق يف (6)
 ىلاعت لاق امك ىلاعتو هناحبس هنذإب ديحوتلا لهأل الإ عقت ال اهنأل ءهناحبس هل ةعافشلا نأ ىلع ةيآلا تلد :ٍنويعلا ةرق يف (۳)



 ٤٤[ :رمزلا] 4 ایج َدَعفَسلا هب لق# :هلوقو

 هر رع ص ی وک رس ر ور ~~ ۾ س ہک

 نود نم 0 : ىلاعت 0 ةيآلا هذهو <« #2 َوُلَقَعي : الو اعيش نوكلمي ال أداح

 ير ص ا 5 و روا رس ر ر ر سس ا

 ف 8 د ال امي د امي أ E لق أ دنع ا - ع وه O و رضب آل ام هللا

 تايآلا هذه يف ىلاعت نيبف .[۱۸ :سنوب] 4تروئرش اًح َلَتَو محبس نال یف الو تولا
 هزني ‹كرش ءاعفش ا نأو < E يم عملا ا عوفو نإ اهلاثمأو

 اك ا a نذل ْمُهَرَص الو :ىلاعت لاق دقو .هنع ىلاعت برلا 4 هر
 نوعفشي مهنأ مهاوعد نأ ىلاعت نيبف ء[۲۸ :فاقحألا] «توررتي أنك امو مُهْكَفِإ َكِلَدَو مهن

 .ءارتفاو كفإ مهنم كلذ نأ مههلأتب مهل

 ءيش هنم بلطُت نمل سيلف ؛اهكلام وه :يأ *اَعيِج ُهَعَمَّشلَأ لإ لق :ىلاعت هلوقو
 د اب لاو داع كلا هنآ واس نق لک نود اهكلمو نوم باطن ار هاهم

 :نويرتم ضاخشأ ءاعقشلا نأ وهو هب اريج نأ ىسغ اهل در هلعل *ىواضيبلا لاق

 هنأل ءهنود نم ءاعفشلا ذاختا نالطبل ريرقت «ِْضْرَأْلاَو ٍتَوَمَسلا كلم مل :ىلاعت هلوقو

 ال نمم بلطت نأ لطب اهكلام وه ناك اذإف ءةعافشلا كلم كلذ يف جردناف .كلملا كلام

 نوضترا نمل الإ تروممتي الو# ء[66١ :ةرقبلا] يداي الإ دنع مفي ىذلا اذ نم :''"اهكلمي

 .[۲۸ :ءايبنألا]

 .ىفلز هللا ىلإ با ال يده و نيس ا ر لاق" اهل فلو وسم الا

 : رمزلا] )دوغ ِهَيلِإ مَن َضْرَأْلاَو توسل كلم مل : ىلاعت هللا لاق
 نم مدقت امم نيبت دق [؟150 :ةرقبلا] (# وندا لإ ءهدنِع عفش ىِزَلا ا5 نم# هلوقو) :لاق

 نأ نايب ةيآلا هذه يفو .هللا ريغ نم بلطت ىتلا يه نآرقلا اهافن يتلا ةعافشلا نأ تايآلا

 سلا منال ل ناك انك فا اا را ىف تاما اعا
 عفاشلل ىلاعت برلا نذإ :نيطرشب الإ دحأل عقت ال اهنأ نيبف 0.1٠١5 :هط] لوق مل ىضرو نمل

 الإ ةعافش الف .[۳ : سنوي] 4نر هنأ مكحلد E ردي : ىلاعت لاقو «ةقباسلا ةيآلا يف

 .ءاعفشلا ذاختا يف ةميظعلا تايآلا هذه ربدتف .اهيف هل نذأ نمم الإ عقت الو «هناحبس هل يه نمل

 هلل كحراوجو كبلق ملست نأ وه مالسالاو «هدمحبو هناحبس هنود ةرذ لاقثم هكلم يف دحأل سيلف :نويعلا ةرق يف )١(

 ام قحلاب كثعب يذلابف» :ِةِلَك هللا لوسرل لاق هنأ هدج نع «هيبأ نع «ميكح نب زهب نع دنسملا يف امك صالخالاب

 ةالصلا يلصت نأو هللا ىلإ كهجو هجوت نأو كبلق ملست نأ :لاق ؟مالسإلا امو :لاق .مالسالا :لاق ؟هب كثعب

 يف هجولا الو بلقلا تفتلي الأ وهو «ةريثك نم داخل نايب يف تايآلاو .«ةضورفملا ةاكزلا يدؤت نأو «ةبوتكملا

 هل ءاعدلا صالخإب ىلاعت رمأف .4َنيِلأ هَل يصلح هلأ اوعدك :ىلاعت لاق امك ءهدحو هلل الإ اهلك لامعألا عيمج

 .ههجو ةدارإو هللا ةبحم صالخالا :مالسإلا خيش لاق . لبقتو لامعألا هعم حصت يذلا نيدلا هنأ ربخأو «هدحو

 .«ريرج نبا ريسفت» يف اهلك ةلمجلا هذه دجأ ملو .«انءايلوأ دبعن ام» :ىلوألا (1)



 و ص و ر 6 «ىس م 0 r Ir < < 0 هل كَم

 ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم الإ انيس َمُهُعفَس نعت ال توسل ىف كلم نم رکو :هلوقو
 ص وار

 ۲١[. :مجنلا] #حضربو
 ام

 يف الو ِتْوُمَسَأ ف ْوَرَد لاَ َنوُكِلَْي ال ها نود ن ممر نذل أوعدأ ٍلق# 0

 لامعألاو لاوقألا نم ىضري ال ىلاعت وهو «هيف ةعافشلاب نوذأملا نع هاضرو «عفشي نأ

 لد امك «كلذ يف كاش ريغ اًصلخم هبر هب دبعلا يقلو وفر ا الإ اا

 a خيش مالك ىف اًضيأ اًرّرقم كلذ يتأيسو . حيحصلا ثيدحلا كلذ ىلع

 0 الإ اج ممم ىن ال توکل ىف كم ن د رکو ¥ :هلوقو

 الإ اش مهعفم ىئ ال تولا ف كلم نم كو 2لا ةمجر. رک .نبا-لاق 0 0 ٦

 عفت الوإ» .#ةدنذِإِب الإ دنع ٌمَهّمِي یل او سا :هلوقك ئو اس اتم نمل هلا ندای نأ

 اهيأ نوجرت فيكف «نيبرقملا ةكئالملا قح يف اذه ناك اذإف . 4 ترد نل الإ هدو هعمل

 اهنع ىهن دق لب ءاهيف نذأ الو اهتدابع عرشي مل وهو ! ؟هللا دنع دادنألا هذه ةعافش نولهاجلا

 9 يك ناجم يللا ىرتلاب كرار هور وج جالا ىلع

 فف رد لاق وكلت ال نأ قد قت مَع تيدا وعدا لُث# :ىلاعت هلوقو) :لاق

 | ةدنع ةعلفشلا عمك الو © ريهظ ني مهتم ول مو لرش نم اًمهيف مه امو ِضرألا ىف اَلَو توشسا

 .[۲۳ ىك؟ :ًابس] 04 ل
 يتلا بابسألا هللا عطق دقو :تايآلا هذه ىلع مالكلا يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ال عفنلاو «عفنلا نم هل لصحي امل هدوبعم ذختي امنإ كرشملاف ءاهعيمج نوكرشملا اهب قلعتي

 اكلام نكي مل نإف «هنم هدباع ديري امل كلام امإ :عبرألا هذه نم ةلصخ هيف نمم الإ نوكي

 ا ‹كلاملل اكيرش ناك
 ؛ىندألا ىلإ لعل نم ذقت اع اكن : عبرألا بتارملا هناحبس هللا ىفنف .هدنع اًعيفش ناك

 اهيف بيصن ال ةعافش تبثأو .«كرشملا اهبلطي ىتلا ةعافشلاو ةرهاظملاو ةكرشلاو كلملا ىفنف

 لوصأل اًعطقو «ديحوتلل اًديرجتو اًناهربو اًرون ةيآلا هذهب ىفكف .هنذإب ةعافشلا يهو «كرشمل
 نورعشي ال سانلا رثكأ نكلو ءاهرئاظنو اهلاثمأ نم ءولمم نآرقلاو .اهلقع نمل هّداومو كرشلا

 ءاثراو اوبقعُي ملو لبق نم اولخ دق موقو عون يف اهنونظيو «هل هنمضتو هتحت عقاولا لوخدب
 دقف اولخ دق كئلوأ ناك نإ ؛هللا رمعلو «نآرقلا مهف نيبو بلقلا نيب لوحي يذلا وه اذهف

 يح(

 )١( :ءايبنألا] رسک اع لب# : هلوقب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا ةكئالملا قح يف اذه ناك اذإف :نويعلا ةرق يف 14-77[
 ديكو «هريغ اهكلمي ال هلل كلم يه يتلا نآرقلا يف ةتبثملا ةعافشلا ةقيقح نيبي ام تامكحملا تايآلا هذه نم رهظف «تايآلا

 ا دنع عفش ىلا اذ نم# : ىلاعت لاق امك عفشي نأ عفاشلل هنذإ : بيرق مدقت امك اهريغو ةيآلا هذه يف امك نيديقب اهلوصح

 نأو «ةصاخ صالحخإلا لهأب ةعافشلا تصتخاف .نيدحوملا نم بنذأ نمم هتمحر دارأ نمع هاضر : يناثلاو ء# ةدنذإب

 .تايآلا نم مدقت اميف مهيلع هللا هركنأ دق نيكرشملا نيد نم نذإ الب ءاعفشلا ذاختا



۷7 

 تأ نسل الإ دنع ٌةَمَمَّشلأ ْمَمَ الك © ٍريِهظ ني منم هل امو رش نم اَمِهِيِف مهل امو ضرألا

 .[7» ۲۲ :ًابس] 4

 هريغل نوكي نأ ىفنف «نوكرشملا هب قلعتي ام لك هاوس امع هللا ىفن :سابعلا وبأ لاق

 .كئلوأل هلوانتك مهل نآرقلا لوانتو «مهنود وأ مهنم رش وأ مهلثم وه نم مهثرو
 اذهو مهب ةثاغتسالاو ىتوملا نم جئاوحلا بلط - كرشلا :يأ - هعاونأ نمو :لاق مث

 ل ل ل لا م الا ملاعلا كرش لصأ

 ردقي ال هنإف «هدنع عوفشملاو عفاشلاب هلهج نم اذهو « هللا ىلإ هل عفشي لآ او ت اا

 لامك ببسلا امنإو ؛هنذال اًببس هلاؤسو هتئاغتسا لعجي مل هللاو «ءهنذإب 0 هللا دنع هل عفشي نأ

 عنمي امب هتجاح يف ناعتسا نم ةلزنمب وهو «ءنذإلا عنمي ببسب كرشملا اذه ءاجف .ديحوتلا

 لهأ ةاداعمو «هنيد رييغتو دوبعملاب كرشلا نيب اوعمجف .كرشم لك ةلاح هذهو .اهلوصح

 هءايلوأو ءكرشلاب قلاخلا اوصقنت دق مهو .تاومألاب صقنتلا ىلإ هلهأ ةبسنو ءديحوتلا

 مهنأ اونظ ذإ ؛صقنتلا ةياغ هب اوكرشأ نم اوصقنتو «مهتاداعمو مهبيعو مهمذب نيدحوملا

 لك يف لسرلا ءادعأ مه ءالؤهو «هيلع مهنولاوي مهنأو ءهب مهورمأ مهنأو ءاذهب مهنم نوضار
 دّرَج نم الإ ربكألا كرشلا اذه كرش نم اجن امو مهل نيبيجتسملا رثكأ امو «ناكمو نامز

 ههلإو هّيلو هدحو هللا ذختاو هللا ىلإ مهتقمب برقتو ءهللا يف نيكرشملا ىداعو «هلل هديحوت

 ؛هللاب هتناعتساو ءهللا ىلع هلكوتو ءهلل هلذو ءهلل هءاجرو ءهلل هفوخو هلل هبح درجف .هدوبعمو
 هللا لأس لأس اذإ «هتاضرمل اًبلطتم هرمأل اًعبتم .هلل هدصقو «هللاب هتئاغتساو ءهللا ىلإ هءاجتلاو

 هللا همحر همالك ىهتنا .هللا عمو هللابو هلل وهف .هلل لمع لمع اذإو «هللاب ناعتسا ناعتسا اذإو

 ..ىلاغت

 :ىلاعت لاق امك 000 نيد ةقيقح وه ةيآلا ىنعم يف يل اذه هركذ يذلا اذهو
 در ا ساس اسد رپ

 ٠١١[. :ءاسنلا] ت

 نب مالسلادبع نب ميلحلادبع نب دمحأ مالسإلا خيش ةينك هذه (سابعلا وبأ لاق) :هلوق
 .هللا همحر نيملسملا مامإ ينارحلا ةيميت

 طسق وأ كلم هريغل نوكي نأ ىفنف «نوكرشملا هب قلعتي ام لك هاوس امع هللا ىفن) :هلوق

 ا ل .ةعافشلا الإ قبي ملو هلل انوع نوكي وأ «هنم

 نوكرشملا اهنظي يتلا ةعافشلا هذهف .[۲۸ :ءايبنألا] «ئَصتْرَأ نمل الإ تومي الو# :ىلاعت لاق

 ال «هلمحيو هبرل دجسيف يتأي هنأ» هع يبنلا ربخأو «نارقلا اهافن امك ةمايقلا موي ةيفتنم يه

 لاقو .«عفشت عفشاو ءطعُت لسو .عمسي لقو كسأر عفرا» :هل لاقي مث ا

 .«هبلق نم اًصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم :لاق ؟كتعافشب سانلا دعسأ نم» :ةريره وبأ هل

 ر ھا 2 00 م سس يصل ل سرع مول



VV 

 نمل الإ ٌعفنت ال اهنأ نّيبف .ةعافشلا الإ قبي ملو هلل اًنوع نوكي وأ ءهنم طسق وأ كي

 اهّنظَي يتلا ةعافشلا هذهف .(ىتترا نمل الإ تمَتْنَي الو :لاق امك ءّبرلا هل َنِذَأ

aهر دجْسَيف يت ١ ا يبلا ربخأو نآرقلا اهافن امك ةمايقلا موي ةيِفَتْنُم يه  

N EE Ys,ْعَفْرا» :هل لاقي مث  ll,20 رو  

 e ناو

 إ ال / لاق ْنَم : لاق ؟ٌَكِتَعاَفَسب َنماَّتلا ٌدَعْسُأ ْنَم» :ةريره وبأ هل لاقو

 هللاب كرشأ نمل نوكت الو هللا نذإب صالخالا لهأل ةعافشلا كلتف .(هبْلق نم

 اًصلاخ هللا ال

 هناحبس هللا نأ :هتقيقحو «هللاب كرشأ نمل نوكت الو «هللا نذإب صالخالا لهأل ةعافشلا كلتف

 عفشي نأ هل نذأ نم ءاعد ةطساوب مهل رفغيف .ءصالخالا لهأ ىلع لضفتي يذلا وه ىلاعتو

 و د اهيف ناك ام نآرقلا اهافن يتلا ةعافشلاف «دومحملا ماقملا لانيو همركيل

 (صالخالاو ديحوتلا لهأل الإ نوكت ال اهنأ يب يبنلا نيب دقو ءعضاوم يف هنذإب ةعافشلا

 . ىهتنا

 نع يئاسنلاو يراخبلا هاور ثيدحلا اذه .هرخآ ىلإ (ةريره وبأ هل لاقو) :هلوق

 هللا الإ هلإ ال :لاق نمل يتعافشو» :هيفو «نابح نبا هححصو دمحأ هاورو «ةريره يبأ

 :لاق ةريره يبأ نع ؟ملسم حيحص» يف هدهاشو .«هبلق هناسلو «هناسل هبلق قدصي ءاّصلخم

 يتوعد تآبتخا ينإو «هتوعد يبن لك لجعتف «ةباجتسم ةوعد يبن لكل» :ِةِكَك هللا لوسر لاق
 . «اًئيش هللاب كرشي ال تام نم هللا ءاش نإ ةلئان يهف «ةمايقلا موي يتمأل ةعافش

 يف امل ريسفتلاو حرشلا ماقم ماقف ءانه مالسالا خيش مالك هللا همحر فنصملا قاس دقو

 .ملعأ هللاو .زاجيالا عم قيقحتب فاو فاك وهو «تايآلا نم بابلا اذه

 ها .ههجو ةدارإو هدحو هللا ةبحم صالخالا :لاقف نسح فيرعتب صالخالا فّرع دقو

 لعج فيك ثيدحلا اذه لمأت :ةريره يبأ ثيدح ىنعم يف هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 لانت ةعافشلا نأ نيكرشملا دنع ام سكع «ديحوتلا ديرجت هتعافش اهب لانت يتلا بابسألا مظعأ

 نأ ربخأو .بذاكلا مهمعز يف ام ليي يبنلا بلقف .مهتالاومو مهتدابعو ءاعفش مهذاختاب

 هداقتعا كرشملا لهج نمو .عفشي نأ عفاشلل هللا نذأي ذئنيحف «ديحوتلا ديرجت ةعافشلا ببس

 كولملاو ةالولا صاوخ نوكي امك «هللا دنع هعفنيو هل عفشي هنأ اًعيفش وأ الو هذختا نم نأ

 يف نذأي الو «ةعافشلا يف هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي ال هنأ اوملعي ملو .مهالاو نم عفنت

 الإ هْهَدنِع ُمَهّشَي ىلا اد س# :لوألا لصفلا يف لاق امك .هلمعو هلوق يضر نمل الإ ةعافشلا

 ال هنأ وهو «ثلاث لصف يقبو #2 ىّضِترأ نمل ر تونم الو : يناثلا لصفلا يفو «4ءديذِإ

 كرشلا ةرجش عطقت لوصف ةثالث هذهف ءَ هلوسر عابتاو هديحوت الإ لمعلاو لوقلا نم ىضري



YA 

 ةطساوب مهل مفغيف صاللخالا لهأ ىلع اضفتي هتي يذلا وه هناحبس هللا نأ : هتقيقحو

 .دومحملا ٌماقملا َلانيو هّمركُيل ءعفشي نأ هل َنْذَأ ْنَم ءاعد

 . عضاوم يف هنذإب ةعافشلا تبثأ اذهلو ءكرش اهيف ناك ام نآرقلا اهافن يتلا ةعافشلاف

 .همالك ها .صالخالاو ديحوتلا لهأل الإ نوكت ال اهنأ يي ىبنلا نيب دق

 ها .اهاعوو اهلَقَع نم بلق نم

 : عاونأ ةتس ةعافشلا نأ 7 هللا همحر اًضيأ ركذو

 ير ةالصلا مهيلع مزعلا لوا اهنع رخأتي يتلا ىربكلا ةعافشلا :(لوألا)

 ىتح مهبر ىلإ مهل اوعفشيل ءايبنألا ىلإ قئالخلا بغري نيح كلذو .«اهل انأ» :لوقيف ةا هيلإ
 .دحأ اهيف هكراشي ال اهب صتخي ةعافش هذهو .فقوملا يف مهماقم نم مهحيري

 ليوطلا هثيدح يف ةريره وبأ اهركذ دقو ءاهلوخد ىف ةنجلا لهأل هتعافش :(يناثلا)

 1 علا
 الأ مهل عفشيف ؛مهبونذب رانلا اوبجوتسا دق هتمأ نم ةاصعلا نم موقل هتعافش :(ثلاثلا)

 . اهولخدي
 ثيداحألاو «مهبونذب رانلا نولخدي نيذلا ديحوتلا لهأ نم ةاصعلا يف هتعافش :(عبارلا)

 ءاهركنأ نم اوعّدبو «ةبطاق ةنسلا لهأو ةباحصلا اهيلع عمجأ دقو . ي يبنلا نع ةرتاوتم اهب

 .لالضلاب هيلع اودانو بناج لك نم هب اوحاصو
 مل امم هذهو ءمهتاجرد ةعفرو مهباوث ةدايز يف ةنجلا لهأ نم موقل هتعافش :(سماخلا)

 ءاًعيفش الو الو هللا نود نم اوذختي م نيذلا صالخالا لهأب ةصتخم اهلكو «دحأ اهيف عزاني

 4 عفش او 3و ونود نی مهل سل .E لإ اور نأ َنوُفاَحي نبذل دب رِزنأو# : یلاعت لاق امك

 . ]ا :ماعنألا]

 ةصاخ هذهو «هباذع ففخي ىتح رانلا لهأ نم رافكلا هلهأ ضعب ىف هتعافش :(سداسلا)

 1 .هدحو بلاط يبأب



۷۹ 

 :تانالا: نيسفت والا

 .ةيفنملا ةعافشلا ةفص : ةيناثلا

 .ةتشملا ةعافشلا ةفص : ةثلاثلا

 .دومحملا ماقملا يهو ءىركلا ةعامشلا نكد :ةعبارلا

 . عفش هل نذأ اذإف دجسي لب «ةعافشلاب أدبي ال هنأ هيي هلعفي ام ةفص :ةسفاخلا

 ؟اهب سانلا دعسأ ْنَم :ةسداسلا

 . هللاب كرشأ نمل نوكت ال اهنأ تالا

 . اهتقيقح نايب ظ : ةنماثلا

eو م  



 باب - ۷

 و ءا نم فد هنأ یل تنحل نم یر 3 فكنا :: نلاعت هلا :لوق

 .[65 : صصقلا] 4 َنرَمَهَمْلا

 هَءاج ةافّولا بلاط ابأ ثتَرْضَح املا لا هيبأ نح هنيشملا ثنا قع حيحصلا ىفو

 م ےس
 شۋ E ےس رس ص ر r د م

 کلو: خا ا نم ید ال َكّنِإ© : یلاعت هللا لوق باب) :هلوق ےس و ءاس نم ید 7 هللا

 .[55 :صصقلا] (4 َنِرَسَهَمْلاب

 يف كلذ نايب يتأيس امك «بلطملادبع ةلم ىلع بلاط يبأ توم :ةيآلا هذه لوزن ببس
 ۰ . بابلا ثيدح

 «تببحأ نم يدهت ال دمحماي كنإ :هلوسرل ىلاعت لوقي :ىلاعت هللا همحر ريثك نبا لاق

 ةجحلاو «ةغلابلا ةمكحلا هلو .ءاشي نم يدهي هللاو غالبلا كيلع امنإ كلذ كيلإ سيل يأ
 «[۲۷۲ :ةرقبلا] ك6 ن ید هَل يڪو رده كع ل لاق امك «ةغمادلا

 ۱٠۳[. :فسوي] 4َنيِنِمْؤْمِب تصرح ولو سالا مك كح ا لاقو

 امأو .هيلع رداقلا وهو .هللا ىلإ كلذ رمأ نإف «لوبقلاو قيفوتلا ٌةياده انه ٌىفنملاو : تلق

 اهنإف ٠١[ :ىروشلا] 4ِويِقَمْسُم طم لإ ىل كتإو# :ىلاعت هللا لوق يف ةروكذملا ةيادهلا
OE GOو ىلع لاذلاو  

 هءاج ٌةافولا بلاط ابأ ترضح امل :لاق هيبأ نع بّيسملا نبا نع حيحصلا يف) :هلوقو

 هللا الإ هلإ ال :لق !مع اي :هل لاقف «لهج وبأو ةيمأ يبأ نب هللادبع هدنعو ةي هللا لوسر

 ال يبنلا هيلع داعأف ؟بلطملادبع ةلم نع بغرتأ :هل الاقف .هللا دنع اهب كل ٌحاحأ ةملك

 يبنلا لاقف .هللا الإ هلإ ال لوقي نأ ىبأو .بلطملادبع ةلم ىلع وه :لاق ام ّرخآ ناكف .اداعأف

 E ل تنك اميل :لجو زع هللا لزنأف .كنع هلأ مل ام كل نرفغتسأل :هلك

 « يحلل ُبنَحْأ منَ وعي داموا با ياسو
 E نع قرع تأ 7 6 N نمر ل كَنِإ : ملل اظ ا يف هللا لزنأو . ۳: ا

 نزح ني بسلا ني دعس : وه تشملا ياو . نيحيحصلا يف يأ (حيحصلا يف) :هلوق

 ءاملعلا دحأ «يموزخملا يشرقلا موزخم نب نارمع نب ذئاع نب ورمع نب بهو يبأ نبا
 لاقو .ليسارملا حصأ هليسارم نأ ىلع ثيدحلا لهأ قفتا .نيعباتلا نم ةعبسلا رابكلا ءاهقفلاو

 .نينامثلا زهان دقو نيعستلا دعب تام .هنم اًملع عسوأ نيعباتلا يف ملعأ ال :ينيدملا نبا

 «نزَح هدج كلذكو «هنع هللا يضر نامثع ةفالخ ىلإ يقب «يباحص بيسملا هوبأو

 . ةماميلاب َدهْشَسسا يباحص



١8١ 

 ا
 5 1 : لق 5 كارل RO ا ومو

 هر

 ! e ميسساللا ا۰ داو «بلطُملا ٍدْبَع eT u اداعأف اي ئيبنلا

 اا ااا ىا ولا ےل اا ت اهل) و
 ينب نم امهنإف «نينثالا عم رضح بيسملا نوكي نأ لمتحي (يب هللا لوسر هءاج) : هلوق

 ملسأو هرفك ىلع لهج ۳ لف ؛اًرافك كاذ ذإ ةثالثلا ناكو ‹ يموزخم اًضيأ وهو «موزخم

 .نارخآلا

 e « انه ءايلا تفذح ؛اهفذحو ءايلا تابثإ هيف زوجي «فاضم ىدانم (مع اي) :هلوق

 . اهيلع اُليلد ةرسكلا

 كرشلا يفن نم هيلع تلد امب بلاط يبأ ملعل اهلوقي نأ هرمأ (هللا الإ هلإ ال :لق) :هلوق
 ةكرشلا كرشلا نم و دقف نيقيو ملع نع اهلاق نم نإف .هدحو هل ةدابعلا صالخإو هلل اب

 وأ ملسم الإ ةكمب نكي مل تقولا كلذ يفو «هيلع تلد ام نوملعي مهنأل ء«مالسالا يف لخدو

 ةنيدملا ىلإ هباحصأو يي يبنلا رجاه املو «هنم ئربو كرشلا كرت نم الإ اهلوقي الف ءرفاك
 نكل ءاهانعم نوفرعي مهو مهتتسلأب اهنولوقي نيذلا نوقفاتملاو نودحوملا نوملسملا اهيف ناك
 لامعألا رهاظب نيملسملا عم مهف ؛بيرلاو كشلاو ةوادعلا نم مهبولق يف امل ءاهنودقتعي ال
 الو هونوخي الأب مهعداوو ءرجاه امل ةَ هللا لوسر مهّرقأ دقو ؛دوهيلا اهيفو .نطابلا نود

 .ريسلاو ثيدحلا بتك يف روكذم وه امك يضع 7

 عفرلا زوجيو ««هللا الإ هلإ ال» نم لدب هنأ ىلع بصنلاب :يبطرقلا لاق (ةملك) :
 . فوذحم ا

 ةجحلا نايب اهب دارملاو «ةجاحملا نم ميجلا ديدشتب وه (هللا دنع اهب كل جاحأ) :هلوق

 كلت يف اهلاق ول هنأل «ميتاوخلاب لامعألا نأ ىلع ليلد هيفو «لاحلا كلت يف اهلاق ول اهب

 . هتعفنل تابثالاو ىفنلا نم ةقباطم هيلع تلد ام اًدقتعم لاحلا

 اهب جتحي يتلا ةنوعلملا ةجحلا هاركذ E EE E لاق فلوق
 ء[١0 :هط] د ا ا ر نعد لوك يللا لغو را

 ِدَمَأ لع كب اندو اَنِإ اورام لاَ دلل ريز نم َوَيرَق ىف َكِلَبَق نم اآَنَلَسَرَأ ام كلدكو# :ىلاعت هلوقكو

 ( .[۲۳ :فرخزلا] # َوُدَحَفَم مهر لع انو

 افرع امهنأل ««هللا الإ هلإ ال» ىنعمل امهتفرعم هيف “(اداعأف ةي يبنلا هيلع داعأف) :هلوق

 )١( مظانلا لوق ىنعم هيفف .مهل عامتسالاو مهبرق نم رذحلاو ءوسلا باحصأ ةرضم هيف :نويعلا ةرق يف :

 ىدرلا عم ىدرتف ىدرألا بحصت الو مهرايخ بحصاف موقلا تبحص ام اذإ



 امل لجو زع هللا لزنأف ءاَكْنَع هنأ مل ام كل َنَرِفْعَتْسأل» : يى يبنلا لاقف .«هللا الإ 1 28 0 ,o a ا ٠ ب

 ين ناي كرا يه باطلا دبع جلول .بلطملادبع ةلم نم ئربل اهلاق ول بلاط ابأ نأ

 «لبالا تلا بلطملادبع لاق دقو .مدقت امك اهب اورقأ دقف ةيبوبرلا امأو «هتيهلإ

 (هّللا الإ هلإ ال لق» :همعل هي يبنلا لوق دنع امهنم ةلاقملا هذهو .«كنم هعنمي بر هل تيبلاو

 NNN قعر ادهن OE هناي ولاة ادع نعم كتف
 # نوح عال انهاء ارات اي نولو © تفرك هلا اّلِإ هل ا مه ق اإ اک ممل

 نيبف .[۳۷: تافاصلا] 4َنِلَسْرُمْلا َقَدَصَو يلي اج لب# :هلوقب مهيلع درف :۳٠٠۳٠[« تافاصلا]

 اوناك يتلا ةهلآلا مهتدابع يفن ىلع اهتلالدل «هللا الإ هلإ ال» لوق نع مهرابكتسا نأ ىلاعت

 ىلعو هيلع اهتلالدو ءَنُّمَضَت ةلالد كلذ ىفن ىلع ةملكلا هذه ةلالد نإف . هللا نود نم اهنودبعي

 1 ةقباطم ةلالد صالخإلا

 ءهيلإ كلذ نأ هدابعل نيبيل مالسالا ىلإ بلاط يبأ ةياده مدع يف ىلاعت برلا ةمكح نمو

 ةياده نم - هقلخ لضفأ وه يذلا - َخِْلكَت ىبنلا دنع ناك ولف «هاوس نم نود هيلع رداقلا وهو

 ٌقحأ ناكل ؛ءيش كلذ وحنو «باذعلا هالو «بونذلا ةرفغمو «بوركلا جيرفتو بولقلا

 ترهب نم ناحبسف «هيوؤيو هرصنيو هيمحيو هطوحي ناك يذلا همع هب مهالوأو كلذب سانلا

 هل لمعلا صالخإو «هديحوتو هتفرعم ىلع 9 ام ىلإ دابعلا دشرأو «لوقعلا هتمكح

 .هذيرجنو

 اهدعب امو «وه» ةلمجو «ناك» مسا هنأ ىلع عفرلا هيف نسحألا (لاق ام رخآ ناكف) :هلوق

 . ربخلا

 يوارلا هريغف ««انأ» :لاق بلاط ابأ نأ رهاظلا (بلطملادبع ةلم ىلع وه) :هلوق

 ف نجلا اف حلا كتاف: ينل م قو رک ا
 عوقو يفن يف يوارلا نم ديكأت اذه : ظفاحلا لاق (هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ ىبأو) : هلوق

 بلاط بأ نف الد

 ةرضمو «هفالسأو بلطملادبع مالسإ معز نم ىلع درلا هيفو) : هللا همحر فنصملا لاق

 .(فالسألا ميظعت ةرضمو «ناسنالا ىلع ءوسلا باحصأ
 . عزانتلا دنع اهيلإ عجري ةجح مهلاوقأ لعجت ثيحب ؛عورشملا ىلع داز اذإ أ

 فلحلا زاوج هيفو :يوونلا لاق (كنع هلأ مل ام كل نرفغتسأل :ِهيلَك يبنلا لاقف) :هلوق

 . بلاط يبأ سفنل اًبييطت رافغتسالا ىلع مزعلا ديكأتل انه فلحلا ناكو .فالحتسا ريغ نم

 .ليلقب ةرجهلا لبق ةكمب بلاط يبأ ةافو تناكو

 دحاو نشا او ا ةوعتواو عست ةي هللا لوسرلو بلاط وبأ تام :سراف نبا لاق

 . مايأ ةينامثب بلاط يبأ توم دعب اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةجيدخ تيفوتو .اًموي رشع



AY 

 E E لأ نيكرتملل ورفعت نأ اوما تزلاو ّيَتلِل تاک
 وهو ءاي نم ىِدَبي هلآ 3 تا نم قرم هل تإ بلاط سا یف ا تاو مر ی

 7 : صصقلا] 4 َنِرَهَمْلاب ملغ

 ro ےس - 0 یے سس 1 5 5

 . ءا نم ییہ 1000 تمببحأ نم ىرهت ال كنإ# :ريسفت :ىلوالا

 و َنِيرْتمْلل ارفعي نأ اوما لَو يل تاک ام :هلوق ريسفت : ةيناثلا
 .4 رجل ُبدَحَضَأ مَن لف نبي ام دعب نم ی ىلؤأ اڪ

 ةيآلا - 4 يلؤأ اا دلو يكرم ارفعي ّل اما تیلو يبل تاک امإ» :هلوق
 . بلاط يبأ يف تلزن ةيآلا هذه نأ رهاظلاو ‹يهنلا ىنعمب ربخ وهو . كلذ مهل يغبني ام أ

 هلأ مل ام كل نرفغتسأل» :هلوق دعب «هللا لزنأف» : هلوق يف بيترتلل ةديفملا ءافلاب نايتالا نإف

 | . كلذ ديفي «كنع

 .دعتت دق لوزنلا بابسأ نأل ؛ةافانم الف ءرخأ اًبابسأ ةيألا هذه لوزنل ءاملعلا ركذ دقو

 يتلا ةيآلا لوزن امأو «بلاط يبأ ةصق يف حضاوف ةيناثلا ةيآلا لوزن امأ :ظفاحلا لاق

 يهو «ةدمب بلاط يبأ دعب تلزن رافغتسالاب ةقلعتملا ةيآلا نأ دارملا نأ رهظيو ءرظن هيفف اهلبق

 امل :كلذ دعب هللا لزنأف ٠ ريسفتلا يف يتأي ام كلذ حضويو .هريغ قحو هقح يف ةماع

 ىِرََت ال َكَنِإأ8# :بلاط يبأ يف لزنو .ةيآلا - «َنِكرتُملِ ارفف نأ اوما دَلأَو يل تاک
 ر

 يوزر هنأ يلْيهسلا هركذ ام فًعضُيو .مالسالا ريغ ىلع تام هنأ يف رهاظ هلك < 208 كدببح اأ أ ْنِم

 ىلع هديدستو «ةعاطلاو ناميالاو ىدهلا ىلإ قوسفلاو رفكلاو لالضلا نم هليوحتو بلقلا يف ىدهلا قلخ ىلع قلطت ةيادهلا )١(
 لضيو ءاشي نم يدهيو ءاهفرصيو بولقلا بلقي يذلا وه هنأل «ىلاعت هللاب ةصتخم هذهو «هيلع هتيبثتو ميقتسملا هللا طارص

 نم هريغ نعو لَو يبنلا نع ةيآلا يف ةيفنملا يهو .داه نم هل امف للضي نمو ‹ لضم نم هل امف هللا يدهي نمو «ءاشي نم

 اهفرصيو اهيف ام ملعيو هذيمالتو هيديرم بولق لخدي هنأ معزو ءمهوحنو ةيفوصلا قرطلا خياشم نم اهاعدا نمف .ىلوأ باب
a EESل ار ريل ورا و  

 .[6 7 ا # ميسم طر 1

 ىلإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مهودهيو سانلا اودشريف اهب اوموقي نأ ملعلا لهأ ىلع هللا بجوأ دقو

 رمألا كرتي مهضعبو «دودحلا ىلع يدتعي مهضعبف «نيتيادهلا نيب قرفلا زيمي ال سانلا رثكأو ءميقتسملا هللا طارص

 .لالضو لهج كاذو اذهو .خلإ . . «تَبَبْحَأ نم ىه ال َكَّنِإ# :ةيآلاب اًجتحم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 لب .حتفلا يف ظفاحلا هيلع ملكتي ملو «نينامثلاو يداحلا بابلا يف زئانجلا باتك يف بلاط يبأ توم ةصق يراخبلا قاس (۲)

 . صصقلا ةروس ىلإ هيف لوقلا ليصفت ظفاحلا لوحف ةءارب ةروس ريسفت يف هقاسو .ريسفتلا ىلإ هلوح



١: 

 ام فالخب «ُهللا الإ َهَلِإ ال ْلُق» :هلوق ريسفت «ةريبكلا ةلأسملا يه : ةئلاثلا
 “ .ملعلا يعدي ْنَم هيلع

 : لَك :لجرلل لاق اذإ ك يبنلا دارم eS ل يل : ةعبارلا

 .مالسالا لصأب هنم ُمّلعأ لْهَج وبأ ْنَم هللا حبق .«هللا الإ هلِإ ا
TT : ةسماخلا 

 .هفالسأو بلطملا دبع مالسإ معز ْنَم ىلع ٌدرلا الا

 . كلذ نع َيِهن لب «هل رَمْغُي ملف هل رفغتسا هي هنوك الا

 .ناسنالا ىلع ءوسلا باحصأ ةَّرْضَم : ةنماثلا

 .رباكألاو فالسألا ميظعت َةَّرْضَم : ةعساتلا

 . كلذب ةيلهاجلا لالدتسا ا

 .هتعفنل اهلاق ول هنأل ءميتاوخلاب لامعألا نوكل دهاشلا :ةرشع ةيداحلا

 مهنأ ةصقلا يف نأل ءنيلاضلا بولق يف ةهبشلا هذه رّبك يف لمأتلا :ةرشع ةيناثلا

 اهتمظَع لجألف .هريركتو ةي هتغلابم عم اهب الإ هولداجي مل
 . اهيلع اورصتقا مهدنع اهحوضوو

 تنا . حيحصلا يف ام ضراعي ال كلذ لثم نأل .ملسأ هنأ يدوعسملا بتك ضعب يف

 مهل رافغتسالا مرح اذإ هنأل ؛مهتبحمو مهتالاومو نيكرشملل رافغتسالا ميرحت :هيفو

 ءحارصلا رفكلاب اًرهاجم ناك ولو مالسإلاب اهب ظفلت نم لك ىلع نومكحيف هللا الإ هلإ الل :نولهجي ملعلا ءايعدأ نم ريثك )١(

 هلإ ال :ىنعم نأ اوملعل اهب نوهقفي بولق ةلهجلا ءالؤهل تناك ولو ءهللا نود نم اًبابرأ مهنابهرو مهرابحأ ذاختاو

 : هللا لوق كلذ ىلع لدي .ةدابعلا و هللا قح ءادأب مايقلاب قاثيملاو دهعلا ءاطعإو هلأ ريغ ةدابع نم ةءاربلا ( هللا الإ

 ةرثكب جراوخلل يب يبنلا دهش دقو ٠٠١[. :ةرقبلا] يول ََوْمْلِب كَمتْسأ دم لاب لوبو تولا رمي نمل
 امك نيدلا نم نوقرمي مهنأبو .رفكلاب مهيلع مكح دقف كلذ عمو ۰ هللا الإ هلإ الب نوحشملا نآرقلا ةءارقو مايصلاو ةالصلا

 هلا الإ هلإ الب ظفلتلا درجم ناك ولو . نيحيحصلا یف امك (داع لتف ,هتلتفل مهتكردأ ولا :لاقو ءةيمرلا نم مهسلا قرمي

 ءايعدأ اهمهفي امم رثكأ «هللا الإ هلإ ال» نومهفي اوناك نيذلا نيكرشملا نيبو هيي لوسرلا نيب ءادعلاو برحلا تعقو ام ؛اًيفاك

 .نوهقفي ال مهف مهبولق ىلع هللا عبط نكلو «نمزلا اذه يف ملعلا
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 باب - ۸

 نيحلاصلا يف غلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام

 اإ هلآ لع اولوقت الو مڪي يف اول ل بتڪلا لَهي :لجو زع هللا لوقو

 ١0/١[. :ءاسنلا] 4 نسل

 (نيحلاصلا يف ولغلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام باب) :هلوق

 ان كاني ب ىلاعت هللا حر دولا ك .هيلإ فاضملا اا ىلع ع يا : هلوق

 . هللا الإ هلإ ال نأ n El يذلا ا رهو

 01 4 سر ا

 الإ ه FET Ts لها : لجو زع هللا لوقو) : هلوق

 [١ا/١ :ءاسنلا] 0 حورو مرم لإ اهلل SE E e رع نبأ یسیع ٌحيِسَمْل نإ حلا

 يتلا هتلزنم نع قولخملا اوعفرت ال :يأ ءداقتعالاو لوقلاب ميظعتلا يف طارفالا وه :ولغلا

 ماع هنإف - باتكلا لهآل ناك نإو - باطخلاو .هلل الإ يغبنت ال يتلا ةلزنملا هولزنتف هللا هلزنأ

 يف دوهيلاو «ىسيع يف ىراصنلا لعف هيب مهيبنب اولعفي نأ مهل اًريذحت مالا عيمج لوانتي
 يحل نم لر اَمَو ولآ ركزإ مولف متض نأ اوما َنيِذَلِل ناي ملا 99 6-7 امك ريزعلا نر اطل. ا رب“ افلا ك ب. و رس ا ر چ 5 7 21١

 تورط هنت رک مهلك تقم نالا مع ال لَم نب تكلا أر ناک اوكي ل
 ينأيو ء(«ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطُت ال» : لك يبنلا لاق اذهلو .[١١:ديدحلا]

 .مهكرش يف ىراصنلا ىهاضو ءاّهلإ هذختا دقف هللا نود نم اّيلو وأ اين اعد نم لكف

 هوبسو هوداع دوهيلاو «مالسلا هيلع یسیع یف اولغ ىراصنلا نإف . مهطيرفت يف دوهيلا ىهاضو

 ا حملا اًم# :ىلاعت لاق دقو .اوطرف دوهيلاو ءاوطرفأ ىراصنلاف .هوصقنتو

 يفف ۷١[. :ةدئاملا] 4 ماكل N ناك ةي هم ا ا اف نم تلح ف 0

 .ىراصنلاو دوهيلا ىلع درلا اهلاثمأو ةيالا هذه

 لغو ‹یراصنلاو دوهيلاب ةمآلا هذه نم هبشت نمو : هّللا همحر مالسإلا خيش لاق

 .ةضفارلا نم ةيلاغلا قرح هنع هللا يضر ىلعو :لاق .مههباش دقف طيرفت وأ هيف طارفإب نيدلا

 نبا نكل «مهلتق ىلع ةباحصلا قفتاو .اهيف مهفذقف “ةدنك باب دنع مهل تّدخ ديداخأب رمأف

 اميفو ءامهريغو يعربلاو يريصوبلا مالك يف امك اًرثنو اًمظن ةمألا هذه يف ةدابعلا يف كرشلا كلذ عقو دقو :نويعلا ةرق يف )١(

 تنأ) :ِلَك يبنلل لاق نم لوق نم ةلهجلا ءالؤه هيف عقو ام نيأف ءاي هلوسرلو هباتكلو هلل ةداحم كرشلاو ولغلا نم هولعف
 هللا ءاش نإ ثيدحلا اذه ىلع مالكلا يف يتأيس امك ؟ةهاركلا دشأ ةي كلذ هركف «(انريخ نباو انريخو ءانديس نباو انديس

 .اهدحو هللا ءاش ام لب ؟اّدن هلل ينتلعجألا :لاقف :«تئشو هللاو ءاش ام» :لئاقلا لوقو «ىلاعت

 اوهتني ملف مهاهنف «مههالإ اًيلع نإ :اولاق ءهعابتأو يدوهيلا أبس نب هللادبع مه :نوقرحملا ةالغلا .ةفوكلا باوبأ نم باب (1)



 كم١

 نر ال اولاقو# :ىلاعت هللا لوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع حيحصلا يف
 ى ١. 5 ر 7 0004 يو رک ر 2 ا رع تل 4 0204 رع

 ٍلاجر ءامسا هذه : لاق [؟+ : نجلا ] و قوعدو ثوغي الو اعاوس الو ادو نرذن الو وت اء

 :مِهِمْوَقف ىلإ ناطيشلا ىَحْوَأ اوكلَه اًملف ءحون موق ْنِم َنيحِلاص نأ

 .ءاملعلا رثكأ لوق وهو .قيرحت ريغ نم فيسلاب اولتقي نأ هبهذم سابع
 ةكتهلا- نرد ال ااو :ىلاعت هللا لوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع حيحصلا يف) :هلوق

 مون نم: نيحلانع لار اسا هله لاق را ر و كريب لو اا الو او دال

 اهيف نوسلجي اوناك يتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ :مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله املف «حون
 .(تدبُع ملعلا يسنو كئلوأ كله اذإ ىتح .دبعُت ملو ءاولعفف «مهئامسأب اهومسو اًباصنأ

 . يراخبلا حيحص يأ (حيحصلا يفو) :هلوق

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع :يراخبلا ىف ام ظفلو .فنصملا هرصتخا رثألا اذهو

 ةمودب بلكل تناكف و١ امأ ا تلا يف حون موق يف يتلا ناثوآلا تراض» لاف

 دنع هت لاب وشل ينبل مث دارمل تناكف «ثوغي» امأو .ليذهل تناكف «عاوُس» امأو .لدنجلا

 لاجر ءامسأ :عالكلا يذ لآل َريْمِحل تناكف «رسن» امأو .نادمهل تناكف «قوعي» امأو .أبس

 . «هرخآ ىلإ . . .حون موق يف نيحلاص

 .اذه وحن قاحسإ نباو كاحضلاو ةمركع نع يورو

 دمحم نع «ىسوم نع «نايفس نع «نارهم انثدح لاق :ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق

 نودتقي عابتأ مهل ناكو «مدآ ينب نم نيحلاص اًموق اوناك اًرسنو قوعيو ثوغي نأ» :سيق نبا

 اوتام املف «مهوروصف «ةدابعلا ىلإ انل قوشأ ناك مهانروص ول :مهباحصأ لاق اوتام املف . مهب

 .«مهودبعف ءرطملا نوقسُي مهبو مهنودبعي اوناك امنإ :لاقف سيلبإ مهيلإ بد نورخآ ءاجو

 .ةلمهملا داصلا رسكب وه (اوبصنا نأ) :هلوق

 كئلوأ روص ىلع ةروصملا مانصألا انه هب دارملاو ءبصن عمج (اًباصنأ) :هلوق
 ام سابع نبا ثيدح قايس يفو .مهئامسأب اهومسو «مهسلاجم يف اهوبصن يتلا نيحلاصلا

 ناك ءاوس «هللا نود نم دوبعم لك لوانتي نثولا مساف ءاناثوأ ىمست مانصألا نأ ىلع لدي

 77 قكلذ E TTR عا ينم وا وعملا كلذ

 اذه دارأ ام ثدح دقو .نيملسملا فوفص يف ةرغث حتفو «عيش قلخو «ةنتف ثادحإ كلذب أبس نبا دارأ امنإو .مهقّرحف

 الو .نينمؤملاو اًيلع ىداعو هلوسرو هللاب رفكو «ءءانبأو اًًيلع هلأو هعاطأ نمم ريثك سانلا يف دجوو .نوعلملا يدوهيلا

 ` ا وق لو رح

 نم «هللا نود نم دبع ام لكو . اهتدابع ىلإ املس نيحلاصلا روص ىلع ريوصتلا اذهب مانصألا هذه تراصف :نويعلا ةرق يف )١(
 رصم لهأل ىرج امك .رئاصبلا يوذ ىلع ىفخي ال امك ءولغلا وه هتدابع يف لصألاف توغاط وأ «منص وأ «دهشم وأ ربق

 مظعأ راصف اذه عمو «ةدابع الو ملع الو ء«لصف الو لصأ هل فّرْعي ال وهو «يودبلا دمحأ مهتهلآ مظعأ نإف «مهريغو
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 ىتَح .ُدَبْعُت ملو ءاولَعَمَف ءمهِثامْسَأِب اهوُمَسو ءاًباصْنَأ اهيف َنوُسِلْجَي اوناك يتلا مهسِلاجم
 ° 2 ر

 ع ملعلا كو كلوا كله ادإ

 . مانصألا كلت اوروص نيذلا يأ (كئلوأ كله اذإ ىتح) :هلوق

 (ملعلا خسنو» ينهيمشكللو (خّستتو) :يراخبلا ةياورو «(ملعلا و : هلوق

 .كرشلاو ديحوتلا نيب نوزيمي ال اوراص ىتح لهجلا معو «ءاملعلا باهذب هراثآ تسرد

 . هللا دنع مهعفني هنأ مهنم اًنظ ءكرشلا يف اوعقوف

 نوقسي مهبو «مهنودبعي اوناك مكلبق ناك نم نإ :سيلبإ مهل لاق امل (تدبع) :هلوق

 امك «ةقيقحلا يف E a اهب مهرمأو مانصألا 0 6 نيز يذلا وهف ءرطملا

 oO ESN ل مدا وم دهَعأ َرَلَأ #6 :ىلاعت لاق

 [70-11 :سي] 4 َنوُلَقْعت وت انت مق 3ك ال شيب ليل د © يكف ایم اک نول
 لخدأ ناطيشلا نإف .اًئسح اهب دصقلا ناك نإو .كرشلا لئاسوو ولغلا نم رذحلا ديفي اذهو

 كلذ لثم عقو دق امك «مهتبحم يف طارفالاو نيحلاصلا يف ولغلا باب نم كرشلا يف كئلوآ

 وه اميف مهعقويل «مهتبحمو نيحلاصلا ميظعت بلاق يف عدبلاو ولغلا مهل رهظأ :ةمألا هذه يف

 انلّوأ مظع ام :اولاق مهنأ» :ةياور يفو . "هللا نود نم مهل مهتدابع نم ؛كلذ نم مظعأ

 نيزف .نایح يبأ نع يواخسلا هركذ . لصي ملو جرخ مث هيف لابف ةعمجلا موي دجسملا لخد هنأ الإ فّرعُي ال هنأ عم مهتهلآ

 ملعو SD اوفرصو «قيرغلا يجنيو قيرحلا ئفطيو .نوكلا يف فرصتي هنأ اودقتعاف هتدابع ناطيشلا مهل

 لهآ ناكو .هترضح ةبتع ىلع دجسي نم مهيفو «ةديعبلا رايدلا نم مهل بيجتسيو مهعمسي هنأ نودقتعي اوناكو «بيغلا

 يرخأتم نم رداقلادبعو «يودبلا يف رصم لهأ دقتعي امك ؛ يناليجلا رداقلادبع يف نودقتعي نامع لهأك مهلوح نمو قارعلا
 هب اونتفو «ةدابعو دهز هيف نكل ءدهزلاو ملعلا يف هنم لضفأ ةلبانحلا نم هدعبو هلبق نمم هريغو «ةينغلا باتك هلو ةلبانحلا
 .تيبلا لهأ عم ةضفارلا نم ىرج امك «ةنتف مظعأ

 «نيعباتلاو ةباحصلا ضعبك لضفأو هنم ريخ وه نمل تاماركلا ترج دقو تامارك هل نأ ىوعد ولغلا كلذ ببسو

 .هب اونتف نم عم كرشلا لهأ لاح اذكهو

 هيف دقتعي نم رثكأو ضرألا لهأ رفكأ مه نيذلا ةدحولا لهأ مامإ وهو يبرع نبال ماشلا لهأ ةدابع اذه نم مظعأو

 نميلاو زاجحلا يفو ؛اذه لثم ةوعدلا هذه لبق دجن يف ىرجو «هريغو رصمب سانأك نيد الو هل لضف ال ءالؤه

 ةعافشلا مهبلطو نجلل مهتدابعك ء«ىولبلا هب تّمع ام روبقلاو راجحألاو راجشألاو تيغاوطلا ةدابع نم امهريغو
 .ناطيشلا نييزت ولغلا كلذ يف لصألاو «مهنم

 ناك نخ كمل كل :كيرش ال فلعل نقلل مهللا كيبل» + مداسلا هيلع ةيكاربإ دهم نم ديلللا لا لهأ ركذو

 لاق كلل كرش ل فيل لاقل ی و نق ناظيحلا ا یک ا فاو یک و و

 .«اذهب سأب ال هنإف «كلم امو هكلمت :خيشلا لاقف ؟اذه ام :لاقو ورمع كلذ ركنأف .كل وه اًكيرش الإ :خيشلا

 7 .برعلا اهب تنادف ءورمع اهلاقف

 داقيإو «راتسألاب اهرتسو ءاهيلع بابقلا ءانبو ؛مهروبق ميظعت الإ هللا نود نم مهتدابع ىلإ ىَّذأ يذلا ولغلا اذه ىلإ رج امو )١(
 الإو .لاومألا كلت نم مهيلع دوعيف روذنلا عاونأب اهتدابع ىلإ سانلا ةوعدل اهدنع سنالا نيطايشو ةندسلا مايقو «جرسلا

 ماشلاو رصم لباقم يف نونوفدم مالسالا يف قدص مدق مهل ناك نيذلا ءاملعلا لضافأو ةباحصلا نم نيحلاص دابع نم مكف
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 «مهروبق ىلع اوفكع اوتام امل :فلسلا نم دحاو ريغ لاق :ميقلا نبا لاقو

 .مهودبعف دمألا مهيلع لاط مث , مهليثامت اورّوص

 امّنِإ َمَيْرَم نبا ىَراصَّتلا ترطأ امك 27ينوُرطُت اَل» :لاق ةي هللا لوسر نأ رمع نعو

 اوروص نيذلا نيحلاصلا كئلوأ ةعافش نوجري :يأ «هللا دنع مهتعافش نوجري مهو الإ ءالؤه

 ءاجرو «ءاعفشلا ذاختا نأ ملعي انه نمو «مهئامسأب اهومسو مهروص ىلع مانصألا كلت

 .تامكحملا تايالا يف هنايب مدقت امك .هللاب كرش :مهنم اهبلطب مهتعافش

 ىلع اوفكع اوتام امل :فلسلا نم دحاو ريغ لاق :هللا همحر ميقلا نبا لاقو) :هلوق

 .(مهودبعف دمألا مهيلع لاط مث «مهليثامت اوروص مث «مهروبق

 يعرزلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم ةمالعلا مامإلا وه (هللا همحر ميقلا نبا لاقو) :هلوق

 ةعس يف مدقتملا ةجحلا ةمالعلا :يواخسلا ظفاحلا لاق .ةيزوجلا ميق نباب فورعملا يقشمدلا

 ال - هبارضأو يودبلا اذه نم مركأو فرشأ مهلاعن لب - يقوسدلاو يودبلا لاثمأ نم تارملا فالآ لضفأ مه ؛ امهريغو

 يذلا ناك كلذلو «ناثوألا كلت اهيلع ذختت ملو باصنألا كلت مهروبق ىلع بصني مل مهنأل :نوكرشملا»كئلوأ مهف رعي

 سانلا لهجأ نم ريصاقملاو باصنألا هذه اهبلع تبصن ىلا روبقلا كلت «ةرخآلا رادلا ركذتو ةظعوملل روزي هنأ معزي

 ل ل ا روبقلا فرعي امنإو بابقلا كلت فرعي ال يذلا «مالسألا يده نع فاو

 اًروبق هذه يّمَسَت نأ لهجلا مظعأ نمو «باصنألاو ناثوألا هذهب ظاعتالا لاحملا لحمأ نم هنإف ؛اهريغو ريرحلا راتسأب

 ريهطتو ناثوألا هذه مدهب لّجعت نأ مهللا كلأسنف . اهب رمأو ةَ هللا لوسر اهفصو يتلا روبقلا ةرايز نست امك اهترايز نست

 يذلا كرشلا رذق نم ديحوتلل ةنايص «نميلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع هب ثعبو يب كيبن هب رمأ امل اًقيقحت اهلك اهنم ضرألا
 0 رولا هاا لأ
 الب هللا ىلع لوقلاو «ىوهلا عابتا يف باتكلا لهأ ننس عبتي ةمألا هذه ضعب نأ :- قداصلا وهو - ربخأ يبنلا نإ ثيح )١(

 ةياغ يبنلا يرطي مالسالا ىلإ بستني نمم اًريثك نإف هلي يبنلا هنع ىهن ام عقو دقف .هللا هعرشي مل نيد عادتباو «ملع

 نآرقلا يف كلذ هنع هللا ىفن دقو .ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال هنأو بيغلا ملعي هنأ هيف دقتعيف ؛ءارطإلا

 4 ركنا نتف انو: رمل نو تاكنتا قتلا لق قدك وو نأ قا ER كيما ال لق :لاقف
 آمو لسا نم اعذب ثك ام لفه 5٠[ :ماعنألا] بيلا هلع لو ها نر ىدنَع ركل لوق ل ل لل [۱۸۸: فارعآلا]
 هنأ نودقتعي ميم يقو ةيطاشنلا مهيلإ هتحوأ ام اودقتعاو هب اورفكف [4 : فاقحألا] 93 و 5 لش ام فرد

 نأ يناجيتلا دمحأ لاجدلاب ةحاقولا تغلب دقو .براغملاو قراشملا يف ءاش نم روزيو هتوم دعب ايندلا يف فرصتي

 اذإ نوفئازلا ءالؤه لاصف ءلاضلا هقيرط يف هعبتا نم لك سلاجمو هتيدصتو هئاكم سلجم رضحي 5 يبنلا نأ : معر

 ةتس نآرقلا نم لضفأ اهنم ةدحاولا ةرملا نأ «مهروجفو مهتحاقوب نومعزي .حتافلا ةالص هنومسي يذلا وغّللاو طغّلل اوسلج

 ىلع اًهيومت اذه يناجيتلا لاجدلا معز امنإو «ءافلخلاو يبنلا هيلع سلجيل مهتقلح طسو يف ضيبأ اًبوث نورشنيو .ةرم فالآ

 يف ةحاقولا هذه ىلإ قبسي مل هنإف قدصو . هيلإ قبسي مل امب ىتأ هنأ مهيريو «هلطابو ةلجد ىلع هوعبتيل ةماعلا ماعنألا هابشأ

 لَك يبنلا نأ دقتعي مهضعبو «هنم نرطفتي تاومسلا داكت لب . هللا هب نذأي مل ام عرشو «بولقلا ىمع نم هللاب ذوعنف ءرفكلا

 باتك يف ينارعشلا كلذ ىعّدا هيي هتوم لبق اتيد هاضتراو هلمكأو هللا همتأ يذلا هعرش فلاخي ام نيدلا نم هل عرشيو هروزي

 نيب عقو مكف .ناتهبو بذك هلك اذهو «نيع ةفرط هيب يبنلا قرافي ال ناك صاوخلا هخيش نأ معزو «ةيدمحملا دوهعلا

 نكمأ ول ةنتفلا ئفطي يذلا باوصلا ىلإ اهيف مهعجريل يب يبنلا اهيف مهئيجي نأ ىلوأ ناك ام تافالخلا نم ةباحصلا

 مهنيب امو ضرألاو تاومسلا نأ دقتعي مهضعبو .رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصيألا ىمعت ال اهنكلو .هروهظ

 تاولخلا يف مهرامعأ اونفأ ةفارخلا هذه رورغلا لهأ عمس اذإف ؛اًنايع هانيأرل باجحلا انع فشك ولو يبنلاب ةءولمم



 ۸۹ دع

 ها ها هه هلا هسا وا وسواها وهلا وهلا وهلا وه هوو وو 4 و RHO GG SH VY HS dG GG aA GG 4G 4G 3 6 4 هه هله 4 4 4 ك4 #9

 فيناصتلا بحاص ؛فلاخملاو کک ب هيلع e نالا ةوقو فالخلا ةفرعمو ماعلا

 مهفوكع ركذ هنأ الإ ريرج نباو يراخبلا هركذ ا ع : هلوق

 ش .اهل ةدابع - ةيحمو اًميظعت - مهفوكع راص «روبقلا ىلع اوفكع اداف . «ةدابع دحاسملا

 مهروص بصنو «مهروبق ىلع فوكعلاب ميظعتلا نم نيلوألا نم ىرج ام وه اهيلإ لصوملاو
 هللا همحر فنصملا هب مجرت امك «هللا نود نم دبعت اًناثوأ كلذب تراصف ؛مهسلاجم يف
 ءكرشلا اذه لئاسو ثودح لبق هيلع كتلوأ ناك يذلا مالسالا نيد كلذب اوكرت مهنإف «ىلاعت
 .ضرألا يف ثدح كرش لوأ اذهو .ءاعفش مهذاختاو روصلا كلت ةدابعب اورفكو

 .ةحلاصلا مهلاعفأ اوركذتيو ءاهب اوسأتيل روصلا مهلئاوأ رّوص امنإو :يبطرقلا لاق

 مهل سوسوف «مهدارم اولهج موق مهفلخ مث ءمهروبق دنع هللا اودبعيو «مهداهتجاك اودهتجيف
 | .اهنومظعيو روصلا هذه نودبعي اوناك مهفالسأ نأ ناطيشلا

 ءانيلا نأ مهيلإ يقلُيو روبقلا داّبُع ىلإ يحوي ناطيشلا لاز امو :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 مث «باجتسم اهدنع ءاعدلا نأو «نيحلاصلاو ءايبنألا نم روبقلا لهأ ةبحم نم اهيلع فوكعلاو

 أ نم مظعأ هللا نأش نإف ءاهب هللا ىلع ماسقإلاو ءاهب ءاعدلا ىلإ ةبترملا هذه نم مهلقني
 .هقلخ نم دحأب لأسي وأ هيلع مَسَقُ

 ءهللا نود نم ةعافشلا هلاوسو ؛؟ هتدابعو هئاعد خل هنم مهلقن مهدنع كلذ ررقت ادإف

 حبذيو هيلإ جحيو ؛لّبقيو ملتسيو هب فاطيو ءروتسلاو ليدانقلا هيلع قلعت اًنثو هربق ذاختاو
 OY اغ هذاختاو « هتدابع ىلإ نسانلا ءاعد ىلإ هيم مهلقن ٠ مهلنع كلذ ررقت ادإف « هذنع

 نيد نم رارطضالاب ملَع دق امم اذه لکو . مهارخأو هاند يف مهل عفنأ كلذ نأ اوأرو

 . هللا الإ دبعُي الأو ؛ديحوتلا ديدجت نم هيڪ هلوسر هب هللا ثعب امل داضم هنأ مالسإلا

 بترلا هذه لهأ صّقنت دقف كلذ نع ىهن نم نأ ىلإ هنم مهلقن مهدنع كلذ ررقت اذإف
 تراش او نوكرشملا بضخغف .رذق الو مهل همرح ال أ معرو ؛ مهتلزنم نع مهطحو ةيلاعلا

 اوري نأ لاحملا يف اًعمط كلذ لك < N نة ومشملا ند كالا: يلع هلق كلادلا اوقفنأو .نومزمزيو نومهمهي

 يف عقي مل نمل اًريذحت مهلطاب نم ءيش ركذ ىلإ مالكلا انب ّرجنا دقو ؛ انب اهو نضر الاو املا ام انايغ لك ىلا
 ملعيلو «ةرونشملا ةعوبطملا مهريطاسأو مهبتك يف روطسم وهو ‹مهنع هفرعن امم ريسي رزن اذهو ؛ ؛ عقو نمل اًراذنإو مهلئابح

 ةعدبلا مون نم تظقيتساف نيحلصملا ضعب دي ىلع اهنم هللا ينذقنأف نينس ةثيبخلا مهتديقع ىلع تنك ينأ اذه يف رظانلا

 .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاف «ةنسلا سمش راونأ يل تحالف ةميمذلا
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 .هاجرخأ «هلوسرو هللادبع اولوقف دبع ان

 ر وو ج

 NE 0 NT ك1 1١ وز لاقت لاق انك .مهبولق

 لاهجلا نم ريثك سوفن يف كلذ ىرسو [45 :رمزلا] نور شبس رشت مه اذإ ونود نِم سِرَ 0

 مئاظعلاب مهومرو ديحوتلا لهأ اوداع ىتح «نيدلاو ملعلا ىلإ تيا نمش رکو ؛ماغطلاو

 هنيد راصنأو هللا ءايلوأ مهنأ اومعزو ءمهومظعو كرشلا لهأ اولاوو .مهنع سانلا اورفنو
 ده[ EE »6 ةرختملا ذل زان نإ ا ناك ان فلنا a ور
 .هللا همحر ميقلا نبا مالك

 ثلا همحر فنصملا اهركذ دئاوف ةصقلا يفو
 باتكلا هب ءاج ام اهب نوعفديو «تايلقع مالكلا لهآ اهيمسي يتلا هبشلا در :اهنمو

 . هئايربكو هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع اهتابثإو «تافصلا ديحوت نم ةنسلاو

 .ديلقتلا ةرضم :اهنمو
 نإف ةنسلاو باتكلا هيلع امب المعو اًملع ايك لوسرلا هب ءاج ام ىلإ ةمألا ةرورض :اهنمو

 .ةرورض لك قوف كلذ ىلإ دبعلا ةرورض

 ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» : اق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رمع نعو) :هلوق

 iF (هلوسرو هللادبع اولوقف ؛دبع انأ امنإ .ميرم نبا

 نينمؤملا ريمأ يودعلا - اًرغصم ءافو نونب - ليفن نب باطخلا نبا وه (رمع نع) :هلوق
 ايندلا تألتماف ءافصنو نينس رشع ةفالخلا يلو .مهنع هللا يضر قيدصلا دعب ةباحصلا لضفأو

 نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ يف دهشُتساو ءهرصيقو ىرسك كلامم همايأ يف تحتفو ءالدع
 1 . هنع هللا يضر

 حدملا يف دحلا ةزواجم :ءارطإلا (ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال) :هلوق

 دحلا اوزواجت الو «لطابلاب ينوحدمت ال يأ :هريغ لاقو .تاداعسلا وبأ هلاق .هيلع بذكلاو

 . يحدم يف

 تلغ امك يحدم يف اولغتف ينوحدمت ال :يأ (هلوسرو هللادبع اولوقف دبع انأ امنإ) :هلوق

 كلذب ينوفصف «هلوسرو هللادبع انأ امنإو «ةيهلإلا هيف اوعّداف مالسلا هيلع ىسيع يف ىراصنلا
 .هيهن باكتراو هرمأ ةفلاخم الإ نوكرشملا ىبأف «هلوسرو هللادبع اولوقف «يبر ينفصو امك

 فنصملا صنب انيفتكاف .ةرشع ةنماثلاو ةرشع ةعباسلاو ةرشع ةيداحلاو ةسداسلا صقنب اهركذ دق هللا همحر حراشلا ناك )١(

 :ن!ركتلا مدعل هللا همحر

 o لااا هلا لع اووف الو مڪزيڊ ىف اول ال بتل لها ىلاعت لاق امك : نويعلا ةرق يف (۲)

 الأ ةَ مهرمأ «هلوسرو هللادبع اولوقف دبع انأ امنإ» : :هلوق ۱۷١] :ءاسنلا] 4 حورو م ل اينا هلڪو ا تلوسر

 .ةلاسرلاو ةصاخلا ةيدوبعلا ؛ءايبنألا تاماقم فرشأ نأل .هيلع مالسلاو ةالصلاب هدابع هللا رمأ دقو .لوقلا اذه اوزواجتي



 . اًولْعلا مكب ناك ْنَم َكلْهَأ امّنِإَف ءٌوّلُعلاو مُكاّيإ) هلي هللا لوسر لاق

 اال اهلاق «نوعطنتملا كله : لاق ا هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع ملسملو

 : لئاسم هيف

 نم ىأرو «مالسإلا ةبرغ هل نيبت هدعب نيبابو بابلا اذه مهف نَم نأ والا
E ETE 

 . نيحلاصلا ةهبشب هنأ :ضرألا يف ثدح كرش لوأ ةفرعم يناثلا

 هللا نأ ةفرعم عم كلذ ببس امو ءءايبنألا نيد هب ريغ ءيش لوأ : ةثلاثلا
 . مهلسرأ

 مهولغ يف ىراصنلا اوهاضو «ةضقانم مظعأ هوضقانو «هنم مهرذحو هنع مهاهن امب هومظعو

 ؛هدع لوطي ام اًرثنو اًرعش كرشلاو ولغلا نم مهنم ىرجو «روذحملا يف اوعقوو «مهكرشو

 . تافنصم هيف اوفنصو

 لَك لوسرلاب ةثاغتسالا زوج هنأ '''هنامز لهأ ضعب نع هللا همحر مالسإلا خيش ركذ دقو
 دمحب دوجوم هذرو «مالسالا خيش هدر « افنصم لد ىف فو هلل اب هيف ثاغتسي ام لك ىف

 اذه نم ءايشأ مهل ركذو «هللا الإ اهملعي ال يتلا «بيغلا حيتافم ملعي هنإ :لوقيو - هللا

 .ةريصبلا ىمع نم هللاب ذوعن .طمنلا

 : هلوق يريصوبلا مظن يف رهتشا دقو

 مِهَعلا ثداحلا ثودح دنع كاوس هي دولا نيف ىلا اه قلخلا مروكي

 ضا يف دامتعالاو ءاجرلاو ذايللاو ءاعدلا صالخإ اهنومضم يتلا تاسآلا نم هذعب امو

 .هللا ريغل رارطضالا مظعأو «تالاحلا
 مظعأ هلوسرو هللا اوقاشو «ةضقانم مظعأ هنع ىهن ام باكتراب ةي لوسرلا اوضقانف

 .هميظعتو هيي يبنلا ةبحم بلاق يف ميظعلا كرشلا اذه مهل رهظأ ناطيشلا نأ كلذو «ةقاشم

 مه نوكرشملا ءالؤهو «هصيقنت بلاق يف هب هللا هثعب يذلا صالخالاو ديحوتلا مهل رهظأو
 ملف «هتعباتم يف اوطرفو «يهنلا دشأ هنع مهاهن امب هميظعت يف اوطرفأ «نوصقانلا نوصقنتملا

 باتك صيخلت :همسا هيلع درلاو هالا 4 ةنس رخآلا عيبر عباس نينثالا موي ىفوتملا يركبلا ليربج نب بوقعي نب يلع وه )١(

 حلاصلا كلملا «ةعدبلا عماقو ةنسلا رصان نيدحوملا مامإ ةلالج ةقفن ىلع ه١ 55 ةنس ةيفلسلا ةعبطملاب عبط ةثاغتسالا

 بحاص مظعملا هدهع يلو قفوو ؛مالسالا ةمدخ يف ةكرابملا هتايح لاطأو .هرصنب هللا هديأ ءدوعس لآ زيزعلا دبع قفوملا

 بتكلا عبطب «هتملك ءالعإو مالسالا ةيار رشن نم ميظعلا هدلاو هب موقي ام لثم ىلإ دوعس لجألا ريمألا يكلملا ومسلا

 .هللا دودح ةماقإو «ةعفانلا



 .اهذرت رطفلاو عئارشلا نوك عم عدبلا لوبق [ببس ةفرعم] : ةعبارلا
 .نيحلاصلا ةبحم لوألاف «لطابلاب قحلا َحْرَم هلك كلذ ببس نأ : ةسماخلا

 نَم نظف ءاّريخ هب اودارأ اًئيش ملعلا لهأ نم سانأ لعف يناثلاو
 .هريع هب اودارا مهنا مهدعب

 . حون ةروس يف يتلا ةيالا ريسفت :ةسوابلا

 يف :يأ] ديزي لطابلاو هبلق يف صقني قحلا نوك يف ''”يمدآلا ةّلبج : ةعباسلا
 ٠ .[بلاغلا

 .رفكلا ببس عدبلا نأ فلسلا نع لقن امل دهاش هيف ٠ :ةنماثلا

 . لعافلا دصق نسح ولو «ةعدبلا هيلإ لوؤت امب ناطيشلا ةفرعم : ةعساتلا
 هيلإ لوؤت ام ةفرعمو ءٌّرلغلا نع يهنلا :يهو «ةيلكلا ةدعاقلا ةفرعم اعلا

 .حلاص لمع لجأل ربقلا ىلع فوكعلا ةّرضَم :ةرشع ةيداحلا

 ام لوسرلا ميظعت لصحي امنإو «هل اوملس الو همكحب اوضر الو «هلاعفأو هلاوقأب اوؤبعي
 ؛هترصنو هيلإ اعد يذلا هنيد ىلإ ةوعدلاو «هتنس عابتاو «هيدهب ءادتهالاو «هيهنو هرمأ ميظعتب

 اًملع هلوسرو هللا دارأ ام نوكرشملا كئلوأ سكعف .هفلاخ نم ةاداعمو «هب لمع نم ةالاومو

 :ناععسلاد را اوكار فو

 . ((ولغلا مكلبق لاك“ مك كلها امنا .ولغلاو مكايإ» هِي هللا لوسر لاق) :هلوق

 نباو يذمرتلاو دمحأ مامالا هاور دقو .هيوار ركذ نودب فنصملا هركذ ثيدحلا اذه

 | . سابع نبا ثيدح نم هج ام

 : عمج ةادغ ةَ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع رمح ةياور ظفل اذَهَو

 لاثمأب معن :لاق هدي يف نهعضو املف فلا يدش و تا ل طقلف .يل ٌطَمْلا ّملَه»

 .«نيدلا يف ولغلاب مكلبق ناك نم كله امنإف «نيدلا يف ولغلاو مكايإو .اومراف ءالؤه

 اذه ببسو لامعألاو تاداقتعالا يف ولغلا عاونأ عيمج يف ماع اذه :مالسالا خيش لاق

 نم غلبأ هنأ ىلع ءانب «رابكلا ةراجحلاب يمرلا لثم ؛هيف لخاد وهو ؛رامجلا يمر :ماعلا ظفللا

 نإف ؛هب اوكله اميف عوقولا نع اًداعبإ انلبق ناك نم يده ةبناجم يضتقي امب هللع مث .راغصلا
 . كالهلا نم هيلع فاخي مهيده ضعب يف مهل كراشملا

 ةدايزو هبلق يف قحلا ناصقن ىلع لوبجم ناسنالا ىنعملاو ؛ ةعيبطلاو ةقلخلا ”اضبأ ةيشخكو ةددشم مالف نيترسكب ةلبجلا ()

 . صقني الو ديزي لازي ال مهناميإ نإف ةنيكسلا مهبولق يف لزنأو هللا محر نم الإ لطابلا
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 .اهتلازإ يف ةمكحلاو ليثامتلا نع يهنلا ةفرعم 2 :ةرشع ةيناثلا

 .اهنع ةلفغلا عم اهيلإ ةجاحلا ةدشو ةصقلا هذه نأش ةفرعم ٠ :ةرشع ةللاثلا

 ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف اهايإ مهتءارق بجعأو بجعأ يهو :ةرشع ةعبارلا
 ىتح «مهبولق نيبو مهنيب لاح هللا نوكو «مالكلا ىنعمب مهتفرعمو

 هللا ىهن ام نأ اودقتعاف «تادابعلا لضفأ حون موق لعف نأ اودقتعا

 .لاملاو مدلل حيبملا رفكلا وهف هنع هلوسرو

 .ةعافشلا الإ اوديري مل مهنأب حيرصتلا :ةرشع ةسماخلا

 . كلذ اودارأ روصلا اوروص نيذلا ءاملعلا نأ مهنظ :ةرشع ةسداسلا

 (مَيْرَم َّنْبا ىَراصَّتلا ترطأ امك ينوُرطت اَل» :هلوق يف ميظعلا نايبلا :ةرشع ةعباسلا
 .نيبملا غالبلا غلب نم ىلع همالسو هللا تاولصف

 . نيعطنتملا كالهب انايإ هتحيصن :ةرشع ةنماثلا

 هدوجو ردق ةفرعم نايب اهيفف «ملعلا يس ىتح دبعت مل اهنأب حيرصتلا  :ةرشع ةعساتلا
 .هدقف ةرضمو

 .ءاملعلا توم ملعلا دقف ببس نأ :نورشعلا

 .(اثالث اهلاق «نوعطنتملا كله» :لاق ةي هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع “ملسملو) :هلوق

 لهأ بهاذم ىلع هنع ثحبلا فلكتملا .ءيشلا يف قمعتملا :عطنتملا :يباطخلا لاق

 . مهلوقع هغلبت ال اميف نيضئاخلا «مهينْعي ال اميف نيلخادلا مالكلا

 سل نمو «زبخلاو محللا لكأ نم عنتمي يذلاك ءاّقلطم حابملا نع عانتمالا :عطنتلا نمو
 دهزلا نم اذه نأ نظيو ءءاسنلا حاكن نم عنتميو «فوصلا الإ سبلي الو «نطقلاو ناتكلا

 . ىهتنا .لاض لهاج اذهف :نيدلا يقت خيشلا لاق .قحتسملا

 .ءاصقتسالاو ثحبلا يف نوعطنتملاو :يلازغلا لاق :هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 .مهقولح ىصقأب نوملكتملا «مالكلا يف نولاغلا نوقمعتملا مه :تاداعسلا وبأ لاقو

 . العفو الوق قمعتم لك يف لمعتسا مث «مفلا نم ىلعألا راغلا وهو .عطنلا نم ذوخأم
  لامعتساو ءةحاصفلا فلكتو «قدشتلاب مالكلا يف رعقتلا ةهارك :هيف :يوونلا لاقو

 . مهوحنو ماوعلا ةبطاخم يف بارعالا قئاقدو ةغللا يشحو

 دقف «غالبالاو ميلعتلا يف ةغلابم «تارم ثالث ةملكلا هذه لاق : يأ (اًنالث اهلاق) :هلوق
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص .نيبملا غالبلا غلب

 .ىوقأو حجرأ وه ام ىلع تول | رصتقا امنإو «دواد وأو وخ مامإلا اشا هاورو )١(



 باب - 8

 ا ا ل ت و د یا ا ا ااا

 ةشبحلا ضرأب ياا راع هايس وش هوبا فوج

 .(؟هدبع اذإ فيكف ‹حلاص لجر ربق دنع هللادبع نميف ظيلغتلا نم ءاج ام باب) :هلوق

 .هتدابع ىلإ ةليسو هدنع هللا ةدابعو ءربكألا كرشلا يه هتدابع نإف ؛حلاصلا لجرلا أ

 .بونذلا مظعأ وهو كرشلا ىلإ يدؤت اهنأل «ةمرحم كرشلا لئاسوو
 ةسينك يم هللا لوسرل تركذ ةملس مآ بدو يضر ةشئاع نع» حيحصلا يف) :هلوق

 وأ حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ كئلوأ : :ووصلا نم اهف امو ""ةفسللا نفواعاهنأو

 اها كيع قلخلا زارش كلوا .:نونسلا قالت ةف اورو اد ةريق ىلع ا ؛ حلاصلا دبعلا

 . (ليثامتلا ةنتفو روبقلا ةنتف : نيتنتفلا نيب اوعمج ءالؤهف

 . نيحيحصلا يآ (حيحصلا يف) : هلوق

 موزخم نب ورمع نب هللادبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب دنه يه (ةملس مآ نأ) :هلوق

 دق تناكو ؛ثالث :ليقو . عبرأ ةنس ةملس يبآ دعب هيك هللا لوسر اهجوزت .ةيموزخملا ةيشرقلا

 . نيتسو نيتنثا ةنس تتام ''”ةشبحلا ىلإ ةملس يبأ عم ترجاه

 لوسرل كلذ '”اتركذ ةملس مأو ةبيبح مأ نأ نيحيحصلا يفو (هللا لوسرل تركذ) :هلوق

 :یراهتلا كنم نوا سکو هدو موو 6 هللا

 .ةأرملل باطخ «فاكلا رسكب (كتلوأ) :

 ضعب نم كش - ملعأ هللاو - اذه (حلاصلا دبعلا وأ حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ) 30

 .ىنعملاب ةياورلا زاوجو .ةياورلا يف يرحتلا هيفف ؟اذه وأ اذه ايب يبنلا لاق له :ثيدحلا ةاور

 ريواصتلا نم ةبيبح مأو ةملس مأ تركذ ام ىلإ ةراشالا (روصلا كلت هيف اوروصو) :هلوق

 : ةسيدكلا ف ىلا

 نم هعم نمو بلاط يبأ نب رفعج اهيلإ رجاه امل اهلهأ نم ةعامجو يشاجنلا ملسأ دقو .ةينارصنلا :ةشبحلا نيد نأل )١(

 :ىلوالا ةرجهلا ةيهلسلا

 اهجوزب تقحل مث ؛ةنس ةكمب ةريغملا ونب اهسبحو «ةنيدملا ىلإ ةملس وبأ رجاهو «ةكم ىلإ ةملس يبأ اهجوز عم تداع مث (۲)
 .ةرجهلا نم عبرأ ةنس هنع هللا يضر ةملس وبأ يفوتو «ةنيدملا يف

 كلذبف هتروص اورّوصو دجسملا هيلع اونب نم ةدابع ىلإ ةعيرذ هنوكل ريواصتلاو دجاسملا ءانب ريغ [اركذت] ملو :نويعلا ةرق يف (۳)

 روبقلا ىلع ءانبلاك ءاذه نم مظعأ وه امم هيف عوقولاو كرشلا عئارذ نم ةمألا هذه يف عقو ام ىلإ رظناف :ىلخلا راريش افرا

 : يهنلاب تكلا كراو ‹لسرلا لسرأو هللا همّرح يذلا كرشلا وهو اًئيد هنودقتعي كلذ عم اهتدابعو اهميظعتو
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 ءال وهف ”(هللا دنع قلخلا رارش كئلوا ءَرَّوّصلا كلت هيف اورّوّصو ادجشم هربق ىلع اونب

 ١ 02 - ش

 هللا ٍلوُسَرِب لزن امل :تلاق اهنع امهلو ليثامتلا ةنتفو «روبقلا ةنتف : نيتنتف نيب اوعمج

 دقو «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت يضتقي اذهو (هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ) :هلوق

 . يتأيس امك كلذ لعف نم ئ نعل
 .مهنأشل اًميظعت ءايبنألا روبقل نودجسي ىراصنلاو دوهيلا تناك امل :يواضيبلا لاق

 هلك“ بلا یک اا اهودختاو هوة الغلا ىف نرجو هلق اا
 .ةحلاصلا مهلامعأ اوركذتيو اهب اوسأتيل روصلا مهلئاوأ روص امنإو :يبطرقلا لاق

 مهل سوسوو مهدارم اولهج موق مهفلخ مث ؛مهروبق دنع هللا اودبعيو ؛مهداهتجاك اودهتجيف

 كلذ لثم نع هيي يبنلا رذحف .اهنومظعيو روصلا هذه نودبعي اوناك مهفالسأ نأ ناطيشلا
 . كلذ ىلإ ةيدؤملا ةعيرذلل اذس

 مالسإلا خيش مالك نم اذه (ليثامتلا ةنتفو روبقلا ةنتف :نيتنتف نيب اوعمج ءالؤهف) :هلوق

 روبقلاب ةنتفلا ةدش نم عقو ام ىلع اهيبنت هللا همحر فنصملا هركذ ؛ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا

 .دشأ وأ مانصألاب ةنتفلاك روبقلاب ةنتفلا نإف ليثامتلاو

 ذاختا نع ليي عراشلا ىهن اهلجأل يتلا ةلعلا هذهو :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 هنود اميف وأ ربكألا كرشلا يف امإ ممألا نم اًريثك تعقوأ يتلا يه اهنأل روبقلا ىلع دجاسملا

 مسالط اهنأ نومعزي ليثامتو ؛نيحلاصلا ليثامتب تكرشأ دق سوفنلا نإف .كرشلا نم

 كرشلا نم سوفنلا ىلإ برقأ هحالص دقتعُي يذلا لجرلا ربقب كرشلا نإف . كلذ وحنو بكاوكلا
 نودبعيو «نوعضخيو نوعشخيو ءاهدنع نوعرضتي كرشلا لهأ دجت اذهلو .رجح وأ ةبشخب

 مهرثكأو ءاهل دجسي نم مهنمو ءرحسلا تقو الو هللا تويب يف اهنولعفي ال ةدابع مهبولقب
 مسح ةدسفملا هذه لجألف ءدجاسملا يف هنوجري ال ام ءاعدلاو اهدنع ةالصلا ةكرب نم نوجري

 ةعقبلا ةكرب يلصملا دصقي مل نإو ءاّملطم ةربقملا يف ةالصلا نع ىهن ىتح .اهتدام ةي يبنلا

 سمشلا عولط تقو ةالصلا نع ىهن امك «دجاسملا ةكرب هتالصب دصقي امك «هتالصب

 ذئنيح ةالصلا نع هتمأ ىهنف «سمشلل ةالصلا نوكرشملا اهيف دصقي تاقوأ اهنأل ءاهبورغو

 روبقلا دنع ةالصلا لجرلا دصق اذإ امأو «ةعيرذلل اًدس «نوكرشملا هدصق ام دصقي مل نإو

 نيد عادتباو «هنيدل ةفلاخملاو ءهلوسرلو هلل ةداحملا نيع اذهف ةعقبلا كلت يف ةالصلاب اكربتم

 نأ :ِلكك لوسرلا نيد نم رارطضالاب هوملع ام ىلع اوعمجأ دق نيملسملا نإف هللا هب نذأي مل

ESE Na ES E NA EEEنزلو  
 ید ا ريف تکا لهأ و ر ا سم ا ف لف
 ىلاعت لاقو «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزوو ل ل عحيتبعلا ىف يذلا تودجلا دروس هزه

 .ةيآلا ١5[ :لحنلا] 4رأع رعب e ترِرلأ ٍراَْوَأ نمو ميلا مو ماگ ٌمُهراَرو أولم ©
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 :- َكِلَذَك َوُهَو - َلاَمَق اهَمَشَك اهب ّمَتْغا اذإَف ههو ىلَع هَل ًةَصيِمَح ةصيمخ ٌّحَرْطَي َقِفط هك

 و اه ل ہهئايبنأ روب E A نلف رز ةنفلد

 تاثدحملا مظعأ نمف «دجاسم اهذختا نم نعل هيب هنأو ءاهنع يهنم روبقلا دنع ةالصلا

 ترتاوت دقو .اهيلع دجاسملا ءانبو ءدجاسم اهذاختاو اهدنع ةالصلا :كرشلا بابسأو

 نع يهنلاب فئاوطلا ةماع حّرص دقو .هيف ظيلغتلاو كلذ نع يهنلاب يب يبنلا نع صوصنلا
 نم مهريغو دمحأ باحصأ حرصو .ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلل مهنم ةعباتم اهيلع دجاسملا ءانب

 ىلع لمحت نأ :يغبني يذلاو .ةهاركلا تقلطأ ةفئاطو .كلذ ميرحتب يعفاشلاو كلام باحصأ

 هللا لوسر نع رتاوت ام لعف اوزوجي نأ مهب نظي الأو ءءاملعلاب نظلل اًناسحإ ؛ميرحتلا ةهارك

 .ىلاعت هللا همحر همالك ها .هنع يهنلاو هلعاف نعل ويي

 للك هللا لوسرب لز امل :تلاق - اهنع هللا يضر ةشئاع نع يأ - اهنع امهلو) هلوق
 هللا نعل» ا لا اذإف .ههجو ىلع هل ةصيمخ حرطي قفط

 ريغ «هربق ا كلذ الولو .اوعنص ام رذحي ««دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا .«.ىراصنلاو ا

 .(هاجرخأ «اًدجسم ذختي نأ يشخ هنأ

 .هاجرخأ هرخآ يف هلوق نع ىنغي وهو . ملسمو 00 يأ (امهلو) : هلوق

 ماركلا ةكئالملاو توملا كلم هب لزن ا .یازلا رسكو نونلا مضب د وه (لزن امل) هلوق

 ع
 . لعج :هانعمو .نآرقلا ءاج هبو .حصفأ رسكلاو .اهحتفو ءافلا رسكب (قفط) :هلوق

 . مالعأ هل ءاسك .ةلمهملا داصلاو ةمجعملا حتفب (ةصيمخ) :هلوق

 .ههجو نع : يأ (اهفشك اهب متغا اذإف) :هلوق

 لثم لعف نم نأ نيبي '”(دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل) :هلوق

 .ىراصنلاو دوهيلا ىلع لح ام ةنعللا نم هيلع لح كلذ

 نم تمهف اهنأل اهنع هللا يضر ةشئاع مالك نم اذه نأ رهاظلا (اوعنص ام رذحي) :هلوق

 روبق يف ىراصنلاو دوهيلا هلعفت تناك يذلا عينصلا اذه نم هتمأ ريذحت كلذ يب يبنلا لوق

 هللاب نوكرشيف هيف اولغيو اًدجسم هربق اوذختي نأ هتمأ ىلع فاخو ةافولا تامالع هب لزن : يأ يازلا رسكو نونلا مضب :لزت )١(

 . ءازجلا ريخ هللا هازج .كلذ نم مهرذحف مهنعل نيذلا لعف امك

 يلصي ناك نمف .هلل يلصي امنإ يلصملا ناك نإو اهدنع ةالصلا يرحت ىلع مهنعل هيب يبنلا نأل «ةمجرتلل دهاشلا وه اذه (؟)
 ال ام هلأسو ؛ةدابعلا عاونأب اهيف روبقملا دبع اذإ فيكف ؛ اهتدابع ىلإ ةعيرذ هنأل «نوعلم وهف دجاسم اهذختيو روبقلا دنع

 ىراصنلاو دوهيلاب ةصاخ ةنعللا تسيلو ءاهيلإ ةعيرذ دجاسم روبقلا ذاختا نوكي ىتلا ةياغلا وه اذهو .هيلع هل ةردق

 مهلعف نم مظعأ وه ام لعف نمف .مهلعف لعف نم كلذكو .مهلامعأل يه امنإو بيتا انآ مهنامزأ وأ مهصاخشأل

 :ةشئاع تلاق كلذلو ءةنعللا نم ىراصنلاو دوهيلا هل ضّرعت امل اوضّرعتي نأ هتمأ ريذحت هيب دارأ امنإو .نعللاب ىلوأ

 .«هربق زربأل كلذ الولو اوعنص ام رذحيا
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 .هاجرخأ (اًدجسَم َذَخَي ن يِشخ هنأ ريغ «هربق زربا كلذ الولو

 نأ ا ةبرغ نمو .كرشلا ىلإ لئاسولا مظعأ نمو ؛ءايبنألا يف ولغلا نم هنإف «مهئايبنأ
 نم ةنيخلاضلا عمو وي هعم هولعفي نأ هتمأل اًريذحت - هيلعاف ةي هللا لوسر نعل يذلا اذه

 9 نم وهو «تابرقلا نم ةبرق هودقتعاو «ةمألا هذه يرخأتم نم ريثكلا قلخلا هلعف دق -
 .هلوسرو هلل ةداحم كلذ نأ اورعش امو «تاركنملاو تائيسلا

 امك اهيف نم ةدابع ىلإ ةيدؤملا ةعيرذلا عطقل كلذ لكو :ثيدحلا ىنعم يف يبطرقلا لاق
 : تنا . مانصألا ةدابع يف ببسلا ناك

 فسوي هيبن نع ىلاعت هللا لوق لمأتو «منصلا اوو ر تاه نم قرف آلدذإ
 نم هَل كر نأ ل تک ا تتر قكشإو ديه فا هزه تاو و + لاق تح توقعي نا ا ا يف حارس ص

 ظ . كرش لك معت يفنلا قايس يف ًةركن ٨۸ تفسر
 هربق زربأل - اًدجسم هايي يبنلا ربق ذاختا نم رذحي ناك ام يأ - (كلذ الولو) :هلوق

 . عيقبلا يف مهروبق تناك نيذلا ةباحصلا روبق عم لعجو

 وه نوكي حتفلا ىلعف ءاهمضو ءاخلا حتفب يور (اًدجسم ذختي نأ يشخ هنأ ريغ) :هلوق

 مضلا ةياور ىلعو .هيف ضبق يذلا ناكملا يف هونفدي نأ مهرمأو يب كلذ يشخ يذلا

 «هربق اوزربي ملف «ةمألا ضعب نم كلذ عقي نأ اوفاخ نيذلا مه ةباحصلا نوكي نأ لمتحي

 ريذحتلاو يهنلا نم داعأو ىدبأ امب - اًميظعتو اًولغ - ةمألا ضعب نم كلذ عقي نأ ةيشخ
 .هلعاف نعلو «هنم

 هتبرت ناطيح اولعأف هيب يبنلا ربق يف ةعيرذلا دس يف نوملسملا غلاب اذهلو :يبطرقلا لاق
 ناك اذإ ةلبق هربق عضوم ذختي نأ اوفاخ مث ؛ِةِِلَك هربقب ةقدحم اهولعجو ؛اهيلإ لخادملا اودسو

 نييلامشلا ربقلا ينكر نم نيرادج اونبف .ةدابعلا ةروصب هيلإ ةالصلا روصتف «نيلصملا لبقتسم
 لابقتسا نم اًدحأ ونک ال ىتح لامشلا ةيحان نم ةثلثم ةيواز ىلع ايقتلا ىتح امهوفرحو
 0 نك 0
 یھت هر

 هتاهج نم ربقلا لوح يلخأو عضولا اذه َليِزَأ دق نكلو ليربج باب هيف يذلا رادجلاب اًمصال ربقلا لعج دق عضولا اذه ناكو )١(

 ءاسنلاب صاخلا ناكملا يفو «تاوغألاب صاخلا عضوملا يف نوكي نمم هنولبقتسي نيلصملا نم ريثك حبصأو «عبرألا
 مهتصصخ نيذلا دنجلا عنم الول هب حسمتلا نولواحيو ؛هب نوفوطي ةماعلا نم اًريثك تيأر دقو .هب فاطي نأل ةضرع حبصأو
 الإ مهللا ءاتاب اذه عنمت ةوق يأ الو مهنكمي نلف ؛مهتفيظو ءادأ ىلع دنجلا صرح امهمو .عنملا كلذل ةيدوعسلا ةموكحلا

 يضر هباحصأ ناك امك هنيد عابتاب نوكت امنإ اهنإو هيي يبنلا ةبحم ةقيقح مهفرعيو يمالسالا روهمجلا بولق ريني يذلا ملعلا

 . مهايندو هنيد حالص هيف ام ىلإ سانلا يدهي هللاو .ةوق الو دنجل ةجاح ال كلذ دنعف مهنوؤش لك يف

 .راركتلا مدعل اهانفذح بابلا ثيدح نم ةطبنتسملا لئاسملا نم فنصملا ركذ ام ضعب اذه دعب حراشلا ركذ دقو () ٠
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 رخو .نسمتت ترمب ادا لقا 2 ينل تدنج زالالا كارم نيني نع ماسلا

 ذختا امك اليلخ يِنَذَحَنا هللا نق ٌليلَح مكي يل دوکي نأ هللا ىلإ ا ىنإ» :لوقي

 ْنَم ّنإو الآ .اليلخ ركب ابأ ُتْذَخّنال اليل يم نِي ادم ثك ولو . اليل َميهارُبإ

 :نيمحي تومي نأ لق هلي ىنلا تغمس لاق هللادبع نب بدنج نع ماسلا : هلوق
 ذختا امك ؛اليلخ ينذختا دق هللا نإف ٠ نيرا رم رار ا وال ١ :لوقي وهو

 کل ناک نم نإو الآ اليلخ ركب ابأ تذختال ةليلخ مآ 7 ياس يجو

 .(«كلذ نع مكاهنأ ينإف «دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك

 يباحص «هدج ىلإ بسنيو ؛ىلَجَبلا نايفس نبا :يأ (هللادبع نب بدنج نع) :هلوق

 . نيتسلا دعب تام .روهشم

 .هلعفأ نأ يل زوجي ال امع عنتمأ يأ (ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ أربأ ينإ) :هلوق

 - ءاخلا حتفب - ةلخلا نم قتشم ؛بحلا ةياغ بوبحملا وه ليلخلاو .ةبحملا قوف ةلخلاو

 : رعاشلا لاق امك «بلقلا يف ةدوملا للخت يهو

 و اينانسلا ياش اة ينم حورلا كلسم تللخت دق

 مهريغو ريثك نباو ميقلا 58 مالسالا خيش هركذ امك .اهانعم يف حيحصلا وه اذه

 .ىلاعت هللا مهمحر
 الف هتفرعمو هميظعتو هللا ةبحم نم ألتما دق لب هبلق نأل كلذ ناك امنإو :يبطرقلا لاق

 .ةبحملا قوف ةلخلا نأ نايب هيف (اليلخ ىنذختا دق هللا نإف) :هلوق

 .ةلخلا نم لمكأ ةبحملا نأ :نم نيطلاغلا ضعب هنظي ام امأو ا تحرر ميقلا نبا لاق

 يهو ةصاخ ةلخلاو «ةماع ةبحملا نإف ءمهلهج نمف هللا بيبح دمحمو ؛هللا ليلخ ميهاربإ نأو

 عم ؛هبر ريغ ليلخ هل نوكي نأ ىفنو اليلخ هذختا دق هللا نأ ٍةلك يبنلا ربخأ دقو .ةبحملا ةياهن

 .مهنع هللا يضر مهريغو لبج نب ذاعمو «باطخلا نب رمعلو ءاهيبألو ةشئاعل هبحب هرابخإ
 .نيليلخلاب ةصاخ هتلخو ؛نيرباصلا بحيو نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإف اًضيأو

 لضفأ قيدنصلا نأ ناي هيف االغ ركب اأ تنال لغ اًرهتم تكا لوز هلق

 ضعب مهجرخأو «عدبلا لهأ رش امهو ةيمهجلا ىلعو ةضفارلا ىلع درلا هيفو .ةباحصلا
 نم لوأ مهو «روبقلا ةدابعو كرشلا ثدح ةضفارلا ببسبو «ةقرف نيعبسلاو نيتنثلا نم فلسلا

 رمال e A دع سلا يلع د

 نمو مهنم هللا هأربو هنع هللا يضر - نيسحلل اوديش .نويمطاف مهنأ اًينك اومعز نيذلا نويديبعلا كلذ لعف نم لوأ نإف )١(

 لامعالا نم هيف ماقي .ةرهاقلاب يذلا روهشملا دجسملا هل اونبو ةميظع ةبق هيلع اوعفرو ؛ةرهاقلاب اًربق - مهيبحمو مهتعيش



 8 1 0 2 ساه 0 ص ا مار r 4 ا

 ُ 5 e ينإف دجاسَم َروِبَقلا اوُذِخَتَت الف الأ ءّدجاسُم مهئايبْنأ روبق َنَوْذْخََتَي اوناك مكلبق ناك

 . هتايح رخآ يف هنع ىهن دقف .«كلد نع مكاهنا
 نبي مل نإو كلذ نم اهدنع ةالصلاو .هلعف ْنَم - قايسلا يف وهو - نعل هنإ مث

 ل ا ا م ركب يبأ ةفالخ ىلإ ةراشإ هيفو

 يف كلذو ' | رمع مهب يل : ليق امل للي بضغو .سانلاب ةالصلا ىلع هفلختسا دقو .هريغ

 .395 هيف يفوت يذلا هضرم
 ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورمع نب رماع نب نامثع نب هللادبع :ركب يبأ مساو

 .ملعلا لهأ نم هلوقب دتعي نم عامجإب ةباحصلا لضفأو ةي هللا لوسر ةفيلخ «ربكألا قيّدصلا

 . هنع هللا يضر ةنس نوتسو ثالث هلو «ةرشع ثالث ةنس ىلوألا ىدامج يف تام

 ,(دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ) حاتفتسا فرح (الأ) :هلوق

 مهنأ :امهدحأ :نيهجو ىلع جرخم اذه مهعينص هيب يبنلا راكنإو :يلاخلخلا لاق .ثيدحلا

 . اًميظعت ءايبنألا روبقل نودجسي

 مهنم اًرظن «ةالصلا ةلاح اهيلإ هجوتلاو ءايبنألا نفادم يف ةالصلا نوزوجي مهنأ :يناثلا

 : يناثلاو .يلجلا كرشلا وه :لوألاو .ءايبنألا ميظعت يف ةغلابملاو هللا ةدابع ىلإ كلذب

 ظ .نعللا اوقحتسا كلذلف «يفخلا
 خيش مالك نم اذهو .بدنج ثيدح يف امك :يأ (هتايح رخآ يف هنع ىهن دقف) :هلوق

 .هدعب ام اذكو .مالسإلا

 !ٍ "”قايسلا يف وهو - نعل هنإ مث) :هلوق
 ءاهيلع ىنبيو روبقلا مظعت نأ نيلسرملا ديس نم ظيلغتلا اذه دعب غوسي فيكف : تلق

 .نولقعي اوناك ول هلوسرلو ىلاعت هلل ةّداحمو ةّقاشم مظعأ اذهو ؟اهيلإو اهدنع ىّلصُيو
 نوعلملا دجاسم اهذاختا نم :يأ (دجسم نبي مل نإو «كلذ نم اهدنع ةالصلاو) :هلوق

 . اهيلإو روبقلا دنع ةالصلا ميرحت يضتقي اذهو . هلعاف

 ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا» :اًعوفرم هنع هللا يضر يردخلا ديعس تا نع

 . ةشئاع ثيدح يف امك (هلعف نم -

 ءاملعلا نم ريثك فنص دقو . حيحصلا ناميالاو هلوسرو هللا بح هبلق يف نم لكو هتيب لآو هلوسرو هللا بضغي ام ةيكرشلا

 نممو .رفكلا نونطبيو ضفرلا نورهظي اوناك مهنأو ءةرجافلا ةرفاكلا مهتلحن نايبو نيديبعلا كئلوأ بذك نايب يف نيفلاسلا

 .مهريغو يزوجلا نبا مامالاو E OD مامالا كلذ يف بتك

 .(5154 ص ١١ج .ه7٠4 ةنس ثداوح يف ريثك نبا دامعلل ةياهنلاو ةيادبلا كلذ يف رظنا

 هسفن كلمي ال «فيسأ لجر ركب ابأ نإ» :تلاق : يراخبلا حيحص يف امك اهنع هللا يضر ةشئاع :هضرعو كلذ لاق يذلا ()

 .«سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم .فسوي بحاوص نكنإ : ةي يبنلا لاقف . سانلاب يلصي رمع رمف .ىلص اذإ
 اوو ااو ا نر وردا وا رر ناك ی ی مار وارلا ا ا قاس ققديأ 90

 .قوسي قاس نم ناردصم
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 اونبيل اونوكي مل ةباحصلا نإف ؛«اًدجْشَم ذخّتي نأ ىِشخ» :اهلوق ىنعم وهو ؛دجسم

 عضوم لك لب و م ذخُلا دقف هيف ةالصلا ايس تف لکو ا هربش و

 .مكاحلاو نابح نبا هححصو ننسلا لهأو دمحأ هاور «مامحلاو

 نع مهفو هعئارذو هبابسأو كرشلاب ةفرعم هل نمف ةلمجلابو :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هيتغيصب يهنلاو نعللاو ةغلابملا هذه نأ ضيقنلا لمتحي ال اًمزج مزج «هدصاقم لَ هللا لوسر

 لجأل وه لب «ةساجنلا لجأل سيل - «كلذ نع مكاهنأ ينإ) ةغيصو «اولعفت ال١ ةغيص -

 هالومو هبر شخي ملو ؛هاوه عبتاو «هاهن هنع ام بكتراو «هاصع نمل ةقحاللا كرشلا ةساجن

 نأ ديحوتلا ىمحل ةنايص يب يبنلا نم هلاثمأو اذه نإف هللا الإ هلإ ال نم مدع وأ هبيصن لقو

 ةيصعم الإ نوكرشملا ىبأف ؛هاوس هب لدعي نأ هبرل ٌبضغو هل ديرجتو ءهاشغيو كرشلا هقحلي
 «نيحلاصلاو خياشملا روبقل ميظعت اذه نأب :ناطيشلا مهّرغو ؛هيهنل اًياكتراو هرمأل

 نم «هللا رمعلو .دعبأ مهئادعأ نمو ءدعسأ مهبرقب متنك اًولغ مهيف دشأو اًميظعت دشأ اهل متنك

 اوناك ذنم مانصألا دابع ىلع لخدو ؛رسنو ثوغيو قوعي داّبع ىلع ناطيشلا لخد بابلا اذه

 ديحوتلا لهأ هللا ىدهف ؛مهتقيرط يف نعطلاو مهيف ولغلا نيب نوكرشملا عمجف ؛ةمايقلا موي ىلإ

 ةيهلالا صئاصخ بلسو ةيدوبعلا نم اهايإ هللا مهلزنأ يتلا مهلزانم مهلازنإو مهتقيرط كولسل

 ا
 «يعفاشلا مامالا :كرشلاب ةنتفلا فوخب للع نممو :ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق

 يذلا قحلا وهو «هللا مهمحر مهريغو مالسالا خيشو «يسدقملا دمحم وبأو «مرثألا ركب وبأو

 مق ميرال

 يف هديدشت نم اوملع امل :يأ (اًدجسم هربق لوح اونبيل اونوكي مل ةباحصلا نإف) :هلوق

 هلعف نم نعلو «هنع يهنلا هظيلغتو كلذ
 لب .ءدجسم نبي مل نإو يي ا ا كه نع : هلوق

 نأ دارأ نمل ضرع اذإ امك :كلذي .دصقي. مل نإو.: : ينعي ءاذجسم ىمسي هيف ىلصي عضوم لك

 كلذ دصقي نأ ريغ نم هدنع ةالصلا تناح يذلا عضوملا كلذ يف ةالصلا عقوأف يلصي

 .اًدجسم هيف ةالصلا لعفب راصف .هصوصخب عضوملا

 ر ی و ا طولا ىلا تلمح“ هلك ناقن امكلا ةفلوت

 ا نوهت ال ىلا: و ا نم. كسا ا لك ىف وا و ءادجسم

 .اهوحنو ةربقملاك ءاهيف

 .«هتكردأ ثيح لصيلف ةالصلا هتكردأ لجر اميأف» ةدايز هيفو «هنع هللا ىضر رباج نع ملسمو يراخبلا هاور )١(
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 ْنَم ٍساَّنلا ٍرارِش ْنِم نإ :اًعوفرم هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ديج دنسب دمحألو
 7 5 ع 3 02 7 3 . ۾ ار 2 2 0 وے ا

 يف متاح وبا هاورو دج اسم روبقلا نوذختي نيذلاو «ءابح مهو ةعاقلا ہھگرذت

 . هح حص
 وج

 مهعَيب يف الإ ةالصلا مهل حبت مل باتكلا لهأ نأ دارأ :ةنسلا حرش يف يوغبلا لاق

 نم صخ مث ءاّريسيتو مهيلع افيفخت ءاوناك ثيح ةالصلا ةمألا هذهل هللا حابأف ؛مهسئانكو

 :نا . سجنلا ناكملاو ةربقملاو مامحلا : عضاوملا عيمج

 نم سانلا رارش نم نإ») :هلوق (اًعوفرم دوعسم نبا نع ديج دنسب دمحألو) :هلوق
 يف نابح نباو متاح وبأ هاورو «دجاسم روبقلا نوذختي نيذلاو .ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت

 ( . (هحيحص

 .ريرش عمج نيشلا رسكب (سانلا رارش نم نإ) :هلوق
 سمشلا عولطو «ةبادلا جورخك ءاهتامدقم يأ (ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم) :هلوق

 . عزفلا ةخفن روصلا يف خفني كلذ دعبو ءاهبرغم نم

 ةين ىلع بصن لحم يف نإ ربخ ىلع فوطعم (دجاسم روبقلا نوذختي نيذلاو) :هل
 اهدنع ةالصلاب يأ دجاسم روبقلا نوذختي نيذلا سانلا رارش نم نإو يأ «لماعلا راركت

 ؛ اهتلغ دجاسلا: ءاي اهلا
 مهنعل 4# يبنلا نأو ىراصنلاو دوهيلا لمع نم اذه نأ ةحيحصلا ثيداحألا يف مدقتو

 .''"ىراصنلاو دوهيلا لثم مهيحلاصو مهيبن عم اولعفي نأ ةمألل اًريذحت «كلذ ىلع
 مهدعبي امم وهو «ىلاعت هلل ةبرق رمألا اذه نأ اودقتعا لب ٍ؛اًسأر كلذب مهرثكأ عفر امف

 . هترفغمو هتمحر نع مهدرطيو هللا نع

 امبر لب «كلذ نوركني ال ةمألا هذه نم وه نمم ملعلا يعدي نم رثكأ نأ بجعلاو -

 ءافورعم ركنملاو اًركنم فورعملا داعو مالسإلا ةبرغ تدتشا دقلف ؛هلعف يف اوبغرو هونسحتسا

 .ريبكلا هيلع ٌَمِرَهو ريغصلا اذه ىلع أشن ؛ةئس ةعدبلاو ةعدب ةئسلاو

 يوذ ىلع ىفخي ال امك هيب يبنلا ثعبم لبق ةيلهاجلا لهأ يف عقو امك اًريثك ةمألا يف اذه عقو دقو (تلق) :نويعلا ةرق يف )١(

 مهنأ :اهنم :رومأب كرشلا اذه نم ةيلهاجلا لهأ نم عقو ام ىلع ةمألا هذه نم نورخأتملا ءالؤه داز دقو .رئاصبلا

 نود نوكلا يف نوفرصتي تاومألا نم مهتهلآ نأ نودقتعي مهنأ :اهنمو هللا نوسنيو هللا ريغل رارطضالا دنع نوصلخي

 نم لامك نبا :لوق كلذ نمو «ةهفاشم مهنم كلذ انعمس دقو «ةيبوبرلاو ةيهلالا يف كرشلا يعون نيب اوعمجو .هللا
 دقلف تيم وهو بيغلا ملعي هنأ رف <« هني هعامس E E O داع يدلل : هلاثمأو نامع لهآ

 مويو جل اوب أوعمم ولو واعد اوعمسپ ال مهوعدت نإ :هلوقك هب يف هللا هلزن رف لصو اده لفغ بد EE a e 00000 ٍِ هل رقك هئاثك ىف هللا هلأ امي |
 نود نم اهنودبعي اوناك يتلا مهتهلآ نع هب ربخأ اميف ريبخلا اوقدص امف ٠ : رطاف] 4 ريح لم كيب الو ڪش ورقي
 .ناعتسملا هللاف لوقنملاو لوقعملا اورباكو اودحلأو اوبذكو هدر ىف اودناعو اوغلاب لب هباتك ىف هللا هلزنأ امب اونمآ الو «هللا



 لجر ربق دنع هيف هللا دبعي اًدجسم ىنب نميف يب لوسرلا ركذ ام : ىلوألا
 . لعافلا ةين تحص ولو .حلاص

 . كلذ يف رمألا ظلغو ليثامتلا نع يهنلا : ةيناثلا

 لبق مث ءالّوأ اذه مهل نّيب فيك .كلذ يف يب هتغلابم يف ةربعلا : ةثلاثلا

 ( . مدقت

 .ربقلا دجوي نأ لبق هربق دنع هلعف نع هيهن : ةعبارلا

 . مهئايبنأ روبق يف ىراصنلاو دوهيلا ننس نم هنأ : ةسماخلا

 .هنع يهنلاب فئاوطلا ةماع حرص دقف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب امأ :مالسالا خيش لاق

 .هميرحتب يعفاشلاو كلام باحصأ نم مهريغو انباحصأ حّرصو .ةحيحصلا ثيداحألل ةعباتم

 هذهو - لاق نأ ىلإ - كلذ يف ثيداحألا ركذ مث ؛هميرحتب عطقلا يف بير الو :لاق

 وأ مدهب اهتلازإ نيعتت مهريغو كولملا وأ .«نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا

 ] . نيفورعملا ءاملعلا نيب افالخ هيف ملعأ ال امم اذه .هريغ

 ىلع تیس "اهنا .روبقلا ىلع تينب يتلا بابقلا مده بجي :هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 نبا مهنم «ةينبألا نم ةفاّرقلا يف ام مدهب ةيعفاشلا نم ةعامج ىتفأ دقو هيلي لوسرلا ةيصعم

 .امهريغو يتنّمْزتلا ريهظلاو يزيّمُجلا
 الو «بابق اهيلع ىنبي نأ الو «روبقلا صّصَجَُت نأ زوجي الو :ٌجك نبا يضاقلا لاقو

 | .ةلطاب اهب ةيصولاو «بابق ريغ
 لاومألا قافنإو ةينبألا نم اهريغو بابقلا ءانبب ةيصولا نالطب امأو : يعرذألا لاقو

 .هميرحت يف بير الف «ةريثكلا
 - «هيلع ىنبي وأ ربقلا صصجي نأ ىهن» - هنع هللا يضر رباج ثيدح يف يبطرقلا لاقو

 اذهو «هريغ هزاجأ دقو .روبقلا ىلع صجلاو ءانبلا هركو «كلام لاق ثيدحلا اذه رهاظبو

 . هيلع ةجح ثيدحلا

 لهأ عدب نم وهو «ةبوتكملا ةطالبلا َلْعِجو ربقلا ىلع ءانبلا كلام هرك :دشر نبا لاقو
 .هيلع فالتخا ال امم وهو «ةعمسلاو ةاهابملاو رخفلا ةدارإ هوثدحأ «لوّطلا

 النا .:ةاخ يضاف وكاوت ةنبقلا .نلغ نتي نأ كيو کلا حرش يف يعليزلا لاقو

 قوف ءانبلاو صيصجتلا نع ىهن هنأ يب يبنلا نع يور امل ؛هيلع ىنبي الو ربقلا صّصَحُي



 ندد

 . كلذ ىلع مهايإ هنعل : ةسداسلا

 .هربق نع انايإ هريذحت هدارم نأ : ةعباسلا

 .هربق زاربإ مدع يف ةّلعلا : ةنماثلا

 .اذجسم اهذاختا ىنعم يف : ةعساتلا

 ةعيرذلا ركذف «ةعاسلا هيلع موقت نم نيبو اهذختا نَّم نيب ْنَرَق هنأ : ةرشاعلا

 .هتمتاخ عم هعوقو لبق كرشلا ىلإ

 ميَجُن نبا كلذ ركذ دقو .ميرحتلا ةهارك - هللا مهمحر ةيفنحلا دنع - ةهاركلاب دارملاو .ربقلا

 ظ .نكلا قرت نع
 ةنتفلا ةفاخم اًدجسم هربق لعجُي ىتح «قولخم مظعي نأ هركأ :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ةهارك ةهاركلاب هدارم نأ نيبي هللا همحر يعفاشلا مالكو .سانلا نم هدعب نم ىلعو هيلع

 «ميرحتلا

 ءانبلا ميرحتب بذهملا حرش يف هللا همحر يوونلا مزجو :ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق

 . اًضيأ هوحن ملسم حرش يف ركذو ءاّملطم
 رابكلا تافنصملا بحاص ةلبانحلا مامإ ةمادق نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ لاقو

 نأل ءروبقلا ىلع دجاسملا ذاختا زوجي الو :- ىلاعت هللا همحر - امهريغو ىفاكلاو ىنغملاك

 : مانصألا ةدابع ءادتبا نأ انيور دقو .ثيدحلا «ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» لاق ا يبنلا

 .''”ىهتنا ءاهدنع ةالصلاو اهب حسمتلاو «مهروص ذاختاو تاومألا ميظعت

 ‹ةقيتعلاو ةديدجلا نيب اهيف قرف الف ةربقملا امأو :هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 مومعل ؛ال وأ لئاح ضرألا نيبو هنيب نوكي نأ نيب قرف الو «بلقنت مل وأ اهتبرت تبلقنا

 روبق نأ مولعمو «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا نيذلا نعل ةي يبنلا نألو «ةلعلا مومعو مسالا

 . سجنت ال ءايبنألا

 نع ديعب وهف ةصاخ ةبرتلا ةساجنب ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا للع نمف :ةلمجلابو

 اا اع ىف نعي اف هاج هلع قت د را کا ولكي: ال مت ا
 ناك نم نإ» :لاق يب يبنلا نأل :بهذملا يف فالخ ريغب همامأ وأ ربقلا فلخ ىلص ءاوس

 ينإف دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق

 اهذاختاو ؛مظعأ مهروبق ىلع سانلا فوكع نآل ءايبنألا روبق ّنصحَو «كلذ نع مكاهنأ

 نإو .حيرصلا صنلاب ةمرحملا رئابكلا نم روبقلا ىلع بابقلا ءانب نإ : رئابكلا هباتك يف يكملا يمتيهلا رجح نبا حرص دقو )١(
 . يعفاشلا مامالا ةبقب اوؤدبيو بابقلا هذه اومدهي نأ مهتالوو مهئارمأو نيملسملا كولم ىلع بجاولا



 امه نفللا نيتفئاطلا ىلع ّدرلا : سمخب هتوم لبق هتبطخ ىف هركذ :ةرشع ةيداحلا

 نيعبسلاو د نم ملعلا لهأ ضعب مهجرخأ لب «عدبلا لهآ رشا

 ةدابعو كرشلا ثدح ةضفارلا ببسبو «ةيمهجلاو ةضفارلا مهو «ةقرف
 .دجاسملا اهيلع ىنب نم لوأ مهو «روبقلا

 . عزنلا ةدش نم هيَ هب يلب ام ع الا

 .ةلخلا نم هب مركأ ام :ةرشع ةثلاثلا

 ناك يتلا ةدسفملا ةقيقح بكترا دق اذهف .دجسم هيلع یب نكي مل نإ كلذكوب ينشأ كجا

 E as ge ناز E ءاهلجأ نم روبقلا دنع ةالصلا نع يهنلا

 .نيربق وأ ربق عضوم ناك نإو «اًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعج» : ةي

 مالك يف سيلو «ةربقملا مسا اهلوانتي ال هنأل اهيف ةالصلا عنمي ال :انباحصأ ضعب لاقو

 .ربق لك دنع ةالصلا عنم يضتقي مهمالك مومع لب «قرفلا اذه هباحصأ ضعب الو دمحأ

 .«ربق دنع الو مامح يف يلصأ ال» :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع مدقت دقو

 دجسم يف ةالصلا زوجت الو ؛هئانفو ربقلا ميرحل الوانتم يهنلا نوكي نأ يغبني اذه ىلعف

 .افوشكم ناك وأ روبقلا نيبو هنيب زجحت ناطيح هل ناک ءاوس ؛ةربقم يف ينب

 اهنيب ناك نإو ءةضيرفلا هيف ىلصي ال روبقلا نيب دجسملا ناك اذإ : مرثألا ةياور يف لاق

 ركذو زاجل ريغ ىلع هن: ناضج الو تاجا ىف هيف ىلصي نأ صخرف زجاح دجسملا نيبو
 يآ هج اا لر را نلف اواشل ا قلم یا نع هند ىلا كيدخ

 هللا مهمحر ءاملعلا نأ اذهب نيبتف .قاروأ ةدع لمتحال كلذ يف ءاملعلا مالك انعبتت ولو

 عقاولا وه امك هللا نود نم اهتدابعو اهيف ولغلا نم :كلذ هيلإ يدؤي ام :يهنلا ةلع نأ اونيب

 .ناعتسملا هللاو

 «مهبارطضا هللاب ملعلا باوبأ يف رثك سانأ ءمهلوقب دتعي نيذلا ةمئألا دعب ثدح دقو

 باتكلا صوصن اوديقف مهباجح ملعلاو ىدهلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام ةفرعم نع ظلغو

 : مهضعب لاقف ءدارأو يهنلاب ةع لوسرلا هدصق ام اهيف 527 دايقنالا تنهوأ دويقب ةنسلاو

 ديدصب اهسجنتل اهيف ةالصلا نع يهنلاو «ةلّبسملا ةربقملاب صتخي روبقلا ىلع ءانبلا نع يهنلا
 صنب مارح وهو .ملع الب هللا ىلع لوقلا نم هنأ :اهنم :هوجو نم لطاب هلك اذهو .ىتوملا

 . باتكلا

 ىلص نم :لوقي نأ هل عناملا امو «هيلع ظيلغتلاو هلعاف نعل يضتقي ال هلاق ام نأ :اهنمو

 )١( ىئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور .



 .ةبحملا نم ىلعأ اهنأب حيرصتلا :ةرشع ةعبارلا

 .ةباحصلا لضفأ قيّدصلا نأب حيرصتلا :ةرشع ةسماخلا

 .هتفالخ ىلإ ةراشالا :ةرشع ةسداسلا

 لاحأو ءةلعلا نيبي مل هب يبنلا نأ ءالؤه هلاق ام ىلع مزليو . . هللا ةنعل هيلعف ةسجن ةعقب يف

 اًلقع اًعطق لطاب اذهو «ةمئألاو ةلضفملا نورقلا دعبو هيي هدعب ءيجي نم ىلع اهنايب يف ةمألا
 لطبأ نم اذهو .غالبلا يف رصق وأ نايبلا نع زجع يب لوسرلا نأ نم هيلع مزلي امل ءاعرشو

 لطب اذإف ءدحأ لك ةردق قوف نايبلا يف هتردقو «نيبملا غالبلا غلب ةي يبنلا نإف .لطابلا
 ورمل لالا

 ءاجو اه والا روق نختم ره ا اا .ظيلعتلاو ا اذه :اًضيأ لاقيو
 روبق يف ةيفتنم تناكل ةلعلا هذه تناك ولف .مهريغو ءايبنالا معي ام صوصنلا ضعب يف

 ناك اذإف ء«مهروبق دنع ةالصلا نم عنمي ديدص اهل نوكي ال ةيرط مهداسجأ نوكل ءءايبنألا
 ءالؤه هركذ ام ةلعلا نأ ملع < e ءايبنألا روبق لوانتي روبقلا دنع دجاسملا ذاختا نع يهنلا

 .مهلاوقأ ٌتلقن دق نيذلا ءاملعلا
 انك امو ءاذهل اناده يذلا هلل دمحلاو .ةجحملا نايبو ةجحلا روهظ ىلع هلل دمحلاو

 . هللا اناده نأ الول يدتهنل
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 باب - ۰

 هللا نود نم دبعت اناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف ولغلا نأ ءاج ام
 دعي انو يِرْبَق ْلَعْجَت ال ّمُهْللا» :لاق للي هللا لوسر نأ أطوملا يف كلام ىور

 هللا نوف: نم دنعت اناثوأ اهب نيكلافلا نوف ىف رلقلا نا عاج اها ) لر

 دل ER يربق لعجت ال مهللا» : لاق كك هللا لوسر نأ أطوملا يف كلام ىور)

 ا مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ
 هللا لوسر نأ :راسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ديز نع السرم كلام هاور ثيدحلا اذه

 ملو هب ملسأ نب : ديز نع نالجع نبا نع هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو .ثيدحلا . لاق لكي

 . اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع ءاطع نع ديز نع رازبلا هاورو .ءاطع ركذي

 :هعفر ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع هدنسب دمحأ مامالا دنع دهاش هلو

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اًموق هللا نعل ءانثو يربق لعجت ال مهللا»

 ورمع نب رماع يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام مامالا وه (أطوملا يف كلام ىور) :هلوق

 «ثيدحلل نينقتملا دحأو ةعبرألا ةمئألا دحأو ةرجهلا راد مامإ .يندملا هللادبع وبأ 0

 نيعبسو عست ةنس تام .رمع نبا نع «عفان نع كلام ديناسألا حصأ :يراخبلا لاق ىتح

 .ةنس نيعست غلب :يدقاولا لاقو .نيعستو عبرأ :ليقو .نيعستو ثالث ةنس هدلوم ناكو «ةئامو

 همحر ميقلا نبا لاق امك هءاعد هللا باجتسا دق (دبعي اًنثو يربق لعجت ال مهللا) :هلوق

 : یلاعت هللا

ll EE TS اود اعلا بوةياجات 
 نايصو ةيامحوةزع ىف تاغ هزانجوأ تدق تخ

 هنيب لاح امب ىلاعت هللا هامح نكل ءاّنثو ناكل دبع ول يب يبنلا ربق نأ ىلع ثيدحلا لدو
 رولا نم بالا هكا ا وج نزلا نأ لع يلا كوو لإ لو اغ سالا نه
 نب هللادبع لاق امك ءاهتدابعو اهميظعتل روبقلاب ةنتفلا تمظع دقو .اهيلع ىتلا تيباوتلاو

 يرجت ء«ريغصلا اهيف أشنيو ءريبكلا اهيف مرهي ةنتف مكتسبل اذإ متنأ فيك» :هنع هللا يضر دوعسم

 ع اق تو ا ا اينو فقالا ىلع

 نم مهتدابع نم مهئايبنأ قح يف ىراصنلاو دوهيلا نم عقو امك هقح يف هتمأ يف عقي نأ فاخ ةي هنأ كلذو :نويعلا ةرق يف )١(

 دف ريوق ةاوهأ وع الو ٍيَحْلا ع مڪو ىف النت ال يتڪلآ لها © : ىلاعت لاق امك يوللا كلا سوا ةوذ

 اتو هربق لعجي الأ هقبر ىلإ ةي بغر كلذكو [۷ : ةدئاملا] * ٍليبَسْلَ رس نط اواو نكح راكم ل ني راكم

 ريغ هربق زربأل كلذ الولو» : : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف مدقتو . ىفخي ال امك ةدابعلا عاونأب روبقلا تدبع دقو «دبعي

 .ناردج ةثالثب هطاحأو هربق ناصو هيي هيبن ةوعد هللا باجتسا دقو .«اًدجسم ذختي نأ يشخ هنأ



 . اَدِحاَسُم مهئايبنأ َروبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دشا 7 ص و ه2 ر 4 4 ا 2 ب 2 تر

 . لَك يبنلا راثآ عبتت نع رمع ىهن ةنتفلا فوخلو
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع رمأ» :لوقي سنوي نب ىسيع تعمس :حاضو نبا لاق

 ؛اهتحت نولصيف نوبهذي اوناك سانلا نأل اهعطقف “الي يبنلا اهتحت عيوب يتلا ةرجشلا عطقب
 ظ .ةنتفلا مهيلع فاخف

 مث .«حبصلا ةالص ةكم قيرطب باطخلا نب رمع عم تيلص» :ديوس نب رورعملا لاقو
 ىلص دجسم «نينمؤملا ريمأاي :ليقف ؟ءالؤه بهذي نيأ :لاقف ءبهاذم نوبهذي سانلا ىأر

 زاثا نخ اوناك ءاذه لثمب مكلبق ناك نم كله امنإ :لاقف ؛هيف نولصي مهف هيي يبنلا هيف

 ال نمو «لصيلف دجاسملا هذه يف ةالصلا هتكردأ نمف ءاًعيبو سئانك اهنوذختيو مهئايبنأ
 .(اهدمعتي الو ضميلف

 انثدح رانيد نب دلاخ ةدلخ يبأ نع ويك 3 سنوي تادايز نم قاحسإ نبا يزاغم 0

 دنع تم زجر لغ ايريس نادرا لام تم ىف اجو كلين اف ال٣ لاف ةلاعلا قبأ

 لوأ انأف «ةيبرعلاب هخسنف اًبعك هل اعدف ؛رمع Ee فحصملا انذخأف .فحصم هسأر

 مكتريس لاق ؟هيف ناك ام :ةيلاعلا يبأل تلقف ءنآرقلا أرقأ ام لثم هتأرق «برعلا نم هأرق لجر

 راهنلاب هل انرفح لاق ؟لجرلاب متعنص اذامف :تلق ءدعب نئاك وه امو مكمالك نوحلو مكرومأو
 . هنوشبني ال سانلا ىلع هّيمعنل اهلك روبقلا انيوسو هانفد ليللا ناك املف «ةقرفتم اًربق رشع ةثالث

 :تلقف «نورطميف هريرسب اوزرب مهنع تسبح اذإ ءامسلا تناك :لاق ؟هنم نوجري امو :تلق

 ذنم :لاق ؟تام هومتدجو مك ذنم :تلقف ءلایناد هل لاقي لجر :لاق ؟لجرلا نونظت متنك نم

 موحل نإ ءهافق نم تاريعش الإ « ال :لاق ؟ءيش هنم ريغت ناك ام :تلق «ةنس ةئامثالث

 اا لا

 کتوعيابب ذإ تولا نع هلأ ر ُْدَمَل حتفلا ةروس يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةرجشلا يهو . ةيبيدحلا حلص يف كلذ ناك )١(

 : لاقف «شيرق نيبو هنيب اًريفس يب يبنلا هثعب نيح شيرق هتلتق نافع نب نامثع نأ سانلا عاشأ نيح كلذو ؛ رجلا َتَحَت

 باحصأ نم امهريغو ملسمو يراخبلا اهاور ةصقلاو . لطاب نامثع رمأ نم ناك يذلا نأ ةَ هللا لوسر ىتأ مث «ةئامعبرأو

 انل امو لاق . ةنيدملا هذه ىف لايناد دسج اذه ةربس ىبأل ليق :لاق ه ۱١ ةنس ثداوح ىف 2.57١ ص ٤ ج :يربطلا اهركذ (۲)

 ىقستسي كلانه ناكف ؛سوسلاب هتومو سدقملا تيب نم هل رصنتخب يبسو لايناد ربخ ركذ مث «مهيديأب هرقأف ؟كلذب

 ىسوم وبأ ماقأ روباس يدن ىلإ مهنع ةربس چا ىلو اذإ ىتح ؛مهيديأ يف هورقأف اوتأ نوملسملا اهحتف املف « هدسجب

 امل» :لاق ةداتق نع ۸۷١ مقر 47” ص لاومألا يف ةديبع وبأ اهركذ دقو .ةصقلا خلإ .هيف رمع ىلإ بتكو سوسلاب
 ىتأ ءاش نم» :هيف باتكو عوضوم لام هبناج ىلإ اذإو «نربأ يف لايناد اودجو يرعشألا ىسوم وبأ مهيلعو سوسلا تحتف

 برو لايناد :لاقو «هلبقو ىسوم وبأ همزتلاف :لاق .«صرب الإو لجألا كلذ ىلإ هب ىتأ نإف «لجأ ىلإ هنم ضرقتساف
 «مهيلع هللا تاولص ءايبنألا تنفد امك هنفدأ مث هيلع لصو هطنحو هنفك :رمع هيلإ بتكف رمع ىلإ هنأش يف بتك مث .ةبعكلا
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 مهنع هللا يضر راصنألاو نورجاهملا هلعف ام ةصقلا هذه يفف :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 نورخأتملا هب رفظ ولو ؛هب كربتلاو هدنع ءاعدلل هوزربي ملو ؛هب نتتفي الل هربق ةيمعت نم

 .هللا نود نم هودبعلو فيسلاب هيلع اودلاجل
 ريخلا وجري ةعقب دصق نمف ؛كلذل مهنم راكنإ وهو :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 ءاوس «ضعب نم دشأ هضعبو «تاركنملا نم وهف - اهدصق عراشلا بحتسي ملو - اهدصقب

 اهدنع كسنيل وأ ءاهدنع هللا ركذيل وأ اهدنع أرقيل وأ ءاهدنع وعديل وأ اهدنع يلصيل اهدصق

 نأ الإ ءائيع الو اًعون ال هب اهصيصخت عرشي مل يتلا ةدابعلا نم عونب ةقبلا كلت صخي ثيحب
 هللا لأسيو ءاهيلع ملسيو اهروزي نمك ءاهيف ءاعدلا دصقل ال قافتالا مكحب زوجي دق كلذ

 ءاعدلا نأ رعشتسي ثيحب اهدنع ءاعدلا يرحت امأو «ةنسلا هب تءاج امك ؛ىتومللو هل ةيفاعلا

 .اًصخلم ىهتنا .هنع ىهنملا وه اذهف ؛هريغ يف هنم بوجأ كانه

 ىلع ءانبلا ميرحت هيف (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا) :هلوق

 باحصأ نم “”يربطلل ىرقلا يفو «رئابكلا نم كلذ نأو ءاهدنع ةالصلا ميرحتو «روبقلا
 لعجت ال مهللا» :ةيئ هلوقب كلذ للعو هلك يبنلا ربق ترز :لوقي نأ هرك هنأ كلام نع كلام

 اذس «كئلوآ لعفب هبشتلا عقي الئل ءربقلا ىلإ ظفللا اذه ةفاضإ هرك .ثيدحلا «دبعي اًنثو يربق

 . ةعيرذلل

 هذهب سانلا ملعأ مهو «نيعباتلا كردأ دق كلامو :ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق

 - لاق نأ ىلإ - ةي يبنلا ربق ةرايز ظافلأ مهدنع افورعم نكي مل هنأ ىلع كلذ لدف «ةلأسملا

 نم ريثك راص دق ظفللا اذه نأل ةي يبنلا ربق ترز» :لوقي نأل هتهارك بابسأ يف اوركذ دقو

 اف فه لاو اعر كارل تلا داق وهو: 4لا الا ك كيري سالا
 سيل اذهو .اذه لثم ةرايزلا ظفلب نونعي مهف ؛سانلا نم ريثك هلعفي امم كلذ وحنو ؛جئاوحلا

 فالخب «دساف ىنعم ىلع لدي لمجم ظفلب ملكتي نأ كلام هركو .ةمئألا قافتاب عورشمب

 مهفي الف روبقلا مومع يف ةرايزلا ظفل امأ .هب هللا رمأ امم كلذ نإف «هيلع مالسلاو ةالصلا

 ربقل هترايز عم «ةرخآلا مكركذت اهنإف روبقلا اوروزف» :هلوق ىلإ ىرت الأ .ىنعملا اذه لثم اهنم
 ةثاغتسالاو هلاؤسو هئاعدل تيملا ةرايز كلذ نم مّهَفُي الف ءرافكلا روبق لوانتي اذه نإف . همأ

 ىأرو» ۳۷١: ص يرذالبلا لاقو «هنفدو هيلع ىلصو ضيب ىطابق ىف هنفكف لاق «نيملسملا لام تيب ىف هلعجاف هلام رظناو

 هعفد لباب لهأ اولأسف ءاوطحقأ اوناك مهنإف «يبنلا لايناد ةثج هيف نإ ؛ ليقف هنع لأسف رتس هيلعو انب مهتلبق يف ىسوم وبأ ٠
 بتكف ءرمع ىلإ كلذب ىسوم وبأ بتكف . اهب ضيف لباب ىلإ هب ىتأو لايناد ىبس رصنتخب ناكو . اولعفف هب اوقستسيل مهيلإ
 .«هيلع ءاملا ىرجأ مث هنفد عطقنا اذإ ىتح اًرهن ىسوم وبأ ركسف «هنفداو هنفك نأ رمع هيلإ

 .يربطلا بحملا فيلأت «ىرقلا مأ دصاقل ىرقلا» باتك )١(



۰۹ 

 : لاق * رعْلاو كلل ر 1: Sil نع حم ريرج ا

 نع ءازوجلا وبأ لاق اذكو (ِِرْبَق ىلَع اوفَكَعَف تامف "'!َقيوَّسلا ُمُهَل تلي َناك»

 .«جاَحْلِل َقيوَسلا تلي َناك» : سابع .

 نيدلا يف امظعم روزملا ناك اذإ ام فالخب ؛عدبلاو كرشلا لهأ هلعفي امم كلذ وحنو «هب

 هرك اذهلف ميو ةيعدبلا ةرايزلا هذه مهروبق ةرايزب ينعي ام اًريثك هنإف ؛نيحلاصلاو ءايبنألاك

 .ةدسفملا هذه هيف سيل رخآ عضوم يف كلذ هركي مل نإو ءاذه لثم يف كلذ كلام

 PP وود .هعوقو فاخي امم الإ ذعتسي مل ةي يبنلا نأ : : هيفو

 «ىزعلاو تاللا متيأرفأ» دهاجم نع روصنم نع نايفس نع هدنسب ريرج نيكولا :هلوق

 سابع نبا نع ءازوجلا وبأ لاق اذكو «هربق ىلع اوفكعف تامف «قيوسلا مهل تلي ناك :لاق

 . («جاحلل قيوسلا تلي ناك» :لاق

 ريسفتلا بحاص «يربطلا 10000006 مامالا وه (ريرج نبالو) :هلوق

 ريرج نب دمحم نم ملعأ ضرألا ىلع ملعأ ال :ةميزخ نبا لاق .اهريغو ماكحألاو خيراتلاو

 دلو .هلاوقأب نوذخأيو هبهذم ىلع نوهقفتي باحصأ هلو .اًدحأ دلقي ال نيدهتجملا نم ناكو

 .ةئامئالثو رشع ةنس لاوش نم ايقب نيمويل تامو ؛نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس

 يفوكلا هلل ادبع ۳ يروثلا قورسم نب ديعس نش نايس هلأ : رهاظلا (نايفس نع) :هلوق

 نيتسو ىدحإ ةنس تام . هبهذم ىلع نوهقفتي عابتأ هلو ؛اًدهتجم ناك دباع مامإ هيقف ظفاح ةق ةقث

 .ةنس نوتسو عبرأ هلو «ةئامو

 نيتنثا ةنس تام .هيقف تبث ةقث 2 سا هللادبع نب رمتعملا نبا وه (روصنم نع) : هلوق

 ا

 مهالوم يموزخملا جاجحلا وبأ - ةدحوملاو 58 - ربج نبا وه (دهاجم نع) :هلوق

 عبرأ ةنس تام .مهنع هللا يضر هريغو سابع نبا نع ذخأ ءريسفتلا يف مامإ ةقث «يكملا

 دلو ءدجاس وهو ةئامو ثالث وأ نيتنثا ةنس تام :نابح نبا لاقو «ناطقلا ىيحي هلاق ؛ةئامو

 . هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف نيرشعو ىدحإ ةنس

 نم رمي نم معطيف» :ةياور يف (هربق ىلع اوفكعف تامف مهل قيوسلا تلي ناك) :هلوق
 .روصنم نب ديعس هاور «تاللا وه :اولاقو ء«هودبع تام املف .سانلا

 ناثوأ نم اًنثو هربق راصو هودبع ىتح هحالصل هيف اولغ مهنأ :ةمجرتلل هتبسانمو
 مک لا

 )١( جاجحلا ىنعمب جاحلاو «نمسلا وأ ءاملاب هلب هتلو ؟ ريعشلا وأ ةطنحلا قيفد : قيوسلا .
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 ا تارئاز ب هللا لوسَر َنَعَل» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 . ننسلا لهأ هاور «َجّرّسلاو دجاسملا اهْيَلَع

 ةنس تام ءءابلاو ءارلا حتفب ءيعَبَرلا هللادبع نب سوأ وه (ءازوجلا وبأ لاق اذكو) :هلوق
 .نينامثو ثالث

 انثدح الا وبأ انثدح :- ميهاربإ نبا وهو - ملسم انثدح :يراخبلا لاق

 . ؟جاحلا دوس تلي لحجر تاللا ناك» :لاق سابع نبا نع ءازوجلا وبأ

 ةكم نيب «ةلخنب راتسأو ءانب اهيلع ةرجش تناكو «ىّرعلا اذكو :ةميزخ نبا لاق
 ىع الو ىّرعلا انل» :دحأ موي نايفس وبأ لاق امك ءاهنومظعي شيرق تناك .فئاطلاو
 .(مكل

 روبقلا تارئاز هيي هللا لوسر نعل» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع) :هلوق
 . (ننسلا لهأ هاور «جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو

 ةريره نأ ثيدح امأف «تباث نب ناسح ثيدحو ةريره نأ ثيدح بابلا يفو : تلق

 نب نمح رلادبع ةياور نم هحام نبا هجرخأ ناسح ثيدحو i YE يذمرتلاو كیا هاو رف

 .«روبقلا تاراّوز ةي هللا لوسر نعل» :لاق هيبأ نع تباث نب ناسح
 هقثوو مهضعب هفعض دفو .ءىناه مأ ىلوم حلاص وأ هدانسإ يف اذه سابع نتا ثيدحو

 حلاص ابأ كرت انباحصأ نم اًدحأ رأ مل :ناطقلا ىيحي نع ينيدملا نب يلع لاق "*ھضعب
 الو ةدئاز الو ةبعش هكرتي ملو ءاكيش هيف لوقي سانلا نم اًدحأ تعمس امو «یناه مأ ىلوم

 ىهتنا .هحيحص ىف نكسلا نبا هجرخأ اذهلو سأب هب سيل :نيعم نبا لاق .نامثع نب هللادبع
 .يزملا ظفاحلا نع زيربالا بهذلا نم

 )١( ةنس تام .ىمعألا ءاذحلا يدراطعلا يدعسلا يميتلا نايح نب رفعج وه بهشألا وبأ ١16ه.

 اذه لاقو «روبقلا تاراوز نعل و هللا لوسر نأ» :ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع قيرط نم يذمرتلا هجرخأ (1)
 ناسح ثيدحو .تباث نب ناسحو ةشئاع نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق - هحيحص يف نابح نبا هجرخأو - حيحص نسح
 لوسر تنب ةمطاف ثيدحو .ورمع نب هللادبع نع هحيحص يف نابح نبا ىورو .اًضيأ هدنسم يف دمحأ مامالا هاور تباث نب
 ام اهيف ركذت كتعمس دقو هللا ذاعم :تلاق ؟ىدكلا مهعم تغلب كلعل» : اهل لاقف .مهتيم:يف تيم لهآ اهئازع يف ةي هللا
 .«كيبأ دج اهاري ىتح ةنجلا تيأر ام مهعم ىدكلا تغلب ول : :لاق .ركذت

 نسح دق مث ؛ ؛ سيلدتلا ةمهت تفتناف سابع نبا نع ثيدحتلاب ثيدحلا اذه يف حرص دقو . .ناذاب وأ «ماذاب همسا حلاص وبأو (۳)

 باب يف دواد يبأ ننس بيذهت يف ميقلا نبا ظفاحلا لاقو . هيلع هبقعت دق يرذنملا ظفاحلا ناك نإو ثيدحلا اذه يذمرتلا
 روبقلا تارئاز هَ هللا لوسر نعل» :لاق سابع نبا نع حلاص ي يبأ نع متاح يبأ حيحص يفو : :دجاسم روبقلا ذاختا ةيهارك

 همسا كاذ .يبلكلا بحاصب سيلو .ةقث نارهم همسا اذه حلاص وبأ : : متاح وبأ لاق «جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو
 ْ اذه عجري يزملا ٍجاّجحلا وبأ انخيش ناكو ءاَّدج فيعض مهدنع وهو «يبلكلا بحاص ماذاب وه : : يليبشألا لاقو 0
 اا
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  A a e a aهوا  aو وو وات هزي وع  eوأ قوي اه وخلو" نك قع “اه” اور  E EADIEاا د8 يهواك لا دقن فكه أ فك دأب دهن فن  E O O RSناك كال ©

 ةريره يبأ نعف :نيقيرط نم يب يبنلا نع ءاج دقو :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 :لاق مث . سابع نبا ثيدح ركذو .«روبقلا تاراّروز نعل لي هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر

 مهتي نم نيدانسالا يف سيلو ءرخآلا نع امهدحأ هذخأي ملف ءاذه لاجر سيل اذه لاجرو

 لعج هنإف «يذمرتلا هطرش يذلا نسحلا دوجأ نم اذهو «بير الب ةجح اذه لثمو «بذكلاب

 تاقثلا لقنب تبث امل اًملاخم يأ ءاذاش نكي ملو «مهتم هيف نكي ملو هقرط تددعت ام نسحلا
 نع ناك ول اذه .تاقثلا نم دحأ هفلاخ الو مهتم اهيف سيلو هقرط تددعت ثيدحلا اذهو

 يف ثيدحلا نأ نيبي هلك اذهف ؟رخآ نع كاذو بحاص نع هاور ناك اذإ فيكف «دحاو بحاص

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ام ىلع اودمتعا ةرايزلا ىف اوصخر نيذلاو «فورعم لصألا

 ةرايزلا نأ ىلع لادم اهوا ؟كترز: ام كنده ولا كرات نمحرلادبع اهيخأ ربق تراز اهنأ

 مآ ةدهش اوس هترايز تحتنال كلذك ناك ول ذإ «لاجرلا حتت انك ءال ةضفس تسل
 ظ 5

 .ةصخرلاب لاق نمل هيف ةجح ال اذه ىلعف : تلق

 وهو «اهنع ةكيلم يبأ نب هللادبع ةياور نم يذمرتلا هاور ةشئاع ثيدحل قايسلا اذهو

 تاذ تلبقأ اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» : اضيأ ةكيلم يبأ نب هللادبع نع هل مرثألا قايس فلاخي

 : تلاق ؟روبقلا ةرايز نع ةي هللا لوسر ىهن سيلأ ؛نينمؤملا مأاي :اهل تلقف .رباقملا نم موي

 . «اهترايزب رمأ مث «روبقلا ةرايز نع ىهن معن
 جتحملا نإف ةشئاع ثيدح يف ةجح الو :لاقو اذه نع هللا همحر مالسإلا خيش باجأف

 يهنلا جتحملا اهل ركذي ملو .ءخوسنم يهنلا نأب كلذ تعفدف «ماعلا يهنلاب جتحا اهيلع

 هنأ نيبي اذهف «اهترايزب رمأ دق» :اهلوق كلذ نيبي .ةرايزلا ىلع نهنعل هيف يذلا ءاسنلاب صاخلا

 دقتعت تناك ولو «ةصاخ لاجرلل تباث وه امنإ بابحتسالاو «بابحتسالا يضتقي اًرمأ اهب رمأ
 امل» اهيخأل لقت ملو لاجرلا هلعفي امك كلذ لعفت تناكل روبقلا ةرايزب تارومأم ءاسنلا نأ

 الف ءاسنلا لوانتي مل «اهوروزف» :هلوق يف نذالاب باطخلاو «ميرحتلا يف حيرص نعللاو «كترز

 روهمج دنع هل اخسان نكي مل صاخلا دعب هنأ فرع اذإ ماعلاو .خسانلا مكحلا يف نلخدي

 :هباحصأ دنع فورعملا وهو هع نشا ولاا ريقأ ىف ةيجاو. فقالا تهدم وهو عاملعلا

 دعب (روبقلا تاراوز هللا نعل» هلوق نوكي دق ذإ ؟صاخلا لعب اعلا اذه نأ ملعي مل اذإ فيكف

 مولعمو «جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاب هنرق هنأ كلذ ىلع لدي .ةرايزلا يف لاجرلل هنذإ

 كلذكو ةحيحصلا ثيداحألا هيلع تلد امك ‹مكحم اهنع يهنملا جرسلاو دجاسملا ذاختا نأ

 .رخآلا
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 : هجوأ ةدعل روبقلا ةرايز يف نذالا يف نلخدي مل ءاسنلا نأ :حيحصلاو

 ليبس ىلع اًضيأ ءاسنلا لوانتي امنإو .ريكذت ةغيص «اهوروزف» هيب هلوق نأ :اهدحأ

 كلذ لوانت جاتحيف ذئنيحو «لصفنم ليلد ىلإ جاتحي هنإ :ليق «نالوق هيف اذه نكل .بيلغتلا
 لوخد نوكيف اذه ىلعو .قالطإلا دنع كلذ ىلع لمتحي هنإ ليقو .لصفنم ليلد ىلإ ءاسنلل
 روهمج دنع اهخسني الو ةصاخلا ةلدألا ضراعي ال ماعلاو «فيعضلا مومعلا قيرطب ءاسنلا
 انملع امو .روبقلل ةرايزلا نهل بحتسال باطخلا اذه يف تالخاد ءاسنلا ناك ولو «ءاملعلا
 هئافلخو ءب يبنلا دهع ىلع ءاسنلا ناك الو «روبقلا ةرايز نهل بحتسا ةمئألا نم اًدحأ

 .روبقلا ةرايز ىلإ نجرخي نيدشارلا

 عمدتو .«بلقلا ققريو «توملا ركذي» :كلذ نأب لاجرلل نذالا للع ةي يبنلا نأ :اهنمو
 عزجلا ىلإ اهجرخأ بابلا اذه اهل حيف اذإ ةأرملا نأ مولعمو .دمحأ دنسم يف اذكه «نيعلا
 اًسسو ةّبظم ءاسنلا ةرايز تناك اذإو ءربصلا ةلقو فعضلا نم اهيف امل ؛ةحاينلاو بدنلاو

 عون نيب زييمتلا الو ؛كلذ ىلإ يضفي ال يذلا رادقملا دحي نأ نكمي ال هنإف ةمرحملا رومألل
 .اهتنظمب مكحلا قلع ةرشتنم وأ ةّيفخ تناك اذإ ةمكحلا نأ :ةعيرشلا لوصأ نمو «عونو

 ةيبنجألاب ةولخلا مرح امكو «ةنطابلا ةنيزلا ىلإ رظنلا مرح امك «ةعيرذلل دس بابلا اذه مرحيف
 الإ كلذ يف سيل هنإف «ةدسفملا هذه ضراعي ام ةحلصملا نم كلذ يف سيلو «كلذ ريغو
 . اهتيب يف نكمم كلذو تيملل اهؤاعد

 ريغ تاوز زف نعجرا» خه هلوقب حجتحيو «كلذك عييشتلا :لوقي نم ءاملعلا نمو

 ىدكلا مهعم تغلب ول كنإ امأ» :ةمطافل هلوقو ء«تيملا نيذؤتو يحلا نتفت نكنإف تارو ام

 e زئانجلا عابتا نع ءاسنلا ىهن هنأ نم نيحيحصلا يف تبث ام هديؤيو «ةنجلا يلخدت مل

 ىلع ٌلدأ وه «ناطاريق هلف نفدت ىتح اهعبت نمو طاريق هلف ةزانج ىلع ىلص نم» : ةي هلوق نأ
 ملع دقو .سانلا قافتاب ءاسنلاو لاجرلا لوانتي «نم» ظفل نإف .ريكذتلا ةغيص نم مومعلا

 ءزئانجلا عابتا نع نهل ةي يبنلا يهنل ءاسنلا لوانتي مل مومعلا اذه نأ ةحيحصلا ثيداحألاب

 . اًصخلم ىهتنا .ىلوألا قيرطب كلذ يف كلذكف مومعلا ا و

 تاراّوز هللا نعل» 0 صخ «لاجرلل اًصوصخم روبقلا ةرايز يف نذالا نوكيو :

 . صوصخملا ماعلا نم نوكيف . ثيدحلا 0

 ء اضيأ ةيوخأ خسنلاب نولئاقلا هب لدتسا امعو

 اذه يف امهنع درو امب ضراعم امهنع هللا يضر ةمطافو ةشئاع نع هوركذ ام نأ :اهنم

 ۰ . خسن هب تبثي الف بابلا
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 : لئاسم هيف

 .ناثوألا ريسفت : ىلوألا

 .ةدابعلا ريسفت ( : ةيناثلا

 .هعوقو فاخي امم الإ ذعتسي مل فَي هنأ : ةئلاثلا

 ةشئاع هميلعت امأو «عازن الب ثيدحلا ىلع ةجح سيل هلعفو يباحصلا لوق نأ :اهنمو

 ةثالثلا ثيداحألا هيلع تلد ام خسن ىلع لدي الف «كلذ وحنو روبقلا تراز اذإ لوقت فيك

 هللاو ديدشلا ديعولاو ديكألا يهنلا اذه لبق كلذ نوكي نأ لامتحال «روبقلا تارئاز نعل نم

 بابقلا هذه نإف :داقتعالا ريهطت هباتك ىف هللا همحر ىناعنصلا ليعامسإ نب دمحم لاق

 مالسإلا مده ىلإ ةليسو ربكأو ءداحلالاو كرشلا ىلإ ةعيرذ مظعأ تراص يتلا دهاشملاو
 امإ «ةالولاو ءاسؤرلاو نيطالسلاو كولملا مه اهرمعي نم - لك لب - ٌبلاغ :هناينب بارخو

 خيش وأ ريقف وأ يفوص وأ ملاع وأ لضاف نم هيف نظلا نونسحي نم ىلع وأ مهل بيرق ىلع

 لب «همساب فته الو هب لسوت نود نم تاومألا ةرايز هنوفرعي نيذلا سانلا هروزيو ؛ريبك

 دّيش دق اًربق دجيف مهدعب نم يتأيف .مهرثكأ وأ هفرعي نم ضرقني ىتح نورفغتسيو هل نوعدي

 تيقلأو «روتسلا هيلع تيخرأو «رحخافلا شارفلاب شرفو ‹عومشلا هيلع تجرسو «ءانبلا هيلع

 تيملا ىلع نوبذكي ةندسلا هيتأتو ءرض عفد وأ عفنل كلذ نأ دقتعيف ءروهزلاو داروألا هيلع

 رمألاو «لطاب لك هتلبج يف اوسرغي ىتح . عفنلا نالفبو رضلا نالفب لزنأو «لعفو لعف هنأب
 . اهيلع ىنبو اهيلع بتكو روبقلا ىلع جرسأ نم “نعل نم ةيوبنلا ثيداحألا يف تبث ام

 . ةميظع ةدسفم ىلإ ةعيرذ وه مث .هنع يهنم هسفن يف كلذ نإف ةفورعم ةعساو كلذ ثيداحأو

 . ىهتنا

 . ملعأ هللاو ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم ملعت هنمو

 .هلبق بابلا يف هحرش مدقت (دجاسملا اهيلع نيذختملاو) :هلوق

 نم نعلي مل اهيلع جرسلا ذاختا حيبأ ول :يسدقملا دمحم وبأ لاق (جّرُّسلا) :هلوق

 ميظعتب هبشأ روبقلا ميظعت يف اًطارفإو ؛ةدئاف ريغ يف لاملل اًعيِبضت هيف نأل «هلعق

 . مانصألا

 .خلإ روبقلا جرسأ نم ىلع نعللا ةيوبنلا ثيداحألا يف تبث رمألا اذهلو :داقتعالا ريهطت يف )١(
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 اعف ll gy ذات "يي الا

 . هللا نم بضغلا ةدش ركذ :ةسماخلا

 .ناثوألا ربكأ يه يتلا تاللا ةدابع ةفرعم ةفص .اهمهأ نم يهو والا

 ( . حلاص لجر ربق هنأ ةفرعم : ةعباسلا

 . ةيمستلا ىنعم ركذو ربقلا بحاص مسا هنأ : ةنماثلا

 .روبقلا تاراوز ةنعل : ةعساتلا

 . اهجرسأ نم ةنعل : ةرشاعلا

 رئابكلا نم اهيلع جرسلا داقيإو دجاسم اهذاختا :هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 . يئاسنلا هوري ملو طقف هجام نباو يذمرتلاو دواد ابأ ينعي (ننسلا لهأ هاور) : هلوق

 )١( اًناثوأ اهذاختا ىلإ ةعيرذ دجاسم اهذاختا نأ ملع دجاسم روبقلا ذاختا ءاعدلا كلذب نرق امل هنأ ينعي .

 . اًضيأ رئابكلا يف يمثيهلا رجح نبا هلی دقو (۲)



 املا ف

 بای - ۲۱

 هذسو ديحوتلا بانج لب ىفطصملا ةيامح ىف ءاج ام

 كرشلا ىلإ لصوي قيرط لك
  6 0 eور ره 2 ص ر  r 1 70ر 1 2 &

 سر متع ام هع زرع مڪيش نم فكلوُسَر ڪا دقل# :ىلاعت هللا لوقو
 لص دع

 و + 2 ود تر ا ر بد وهم لا
A ص ےس تلكَ هلع وه الإ هلل آل هلآ ىنَح لق اولو نیک می ور َنمْؤُمْلاِب مگ ٠ 

 ىلإ لصوي قيرط لك هدسو ديحوتلا تانج ا ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باي) :هلوق

 .(كرشلا

 .هبابسأو كرشلا نم هطلاخي وأ هتم برقي امغ هتيامح دارملاو :بناجلا وه :بانجلا
 متبع ام هم ردع ا ت E EF 7 دَقل# 0 هللا ا و رم يع ل س و ريو سى. e رسل 97 5 5

 م” ست ا را هيي رم ضف يتقدم 3 0 2

 .[١؟9 ۰۱۲۸ :ةبوتلا] 2000 شرما تر و _

 نم الوسر مهيلإ لسرأ امب نيتمؤملا ىلع اًنتمم ىلاعت هللا لوقي :هللا همحر ريثك نبا لاق

 0 ْتَعْبَأَو ار :مالسلا هيلع يا 7 امك «مهتغل ىلعو مهسنج نم يأ مهسفنأ

 4 ميفنأ نم اوسر ميف تعب ْذِإ َنيِنِمْؤَمْلا لع هلا م دقل# :ىلاعت لاقو [١؟9 :ةرقبلا] 4 بم

 رفعج لاق امك «مكنم يأ ڪرشنا نم وسر ا دَقل# :ىلاعت لاقو ١545[« :ةرقبلا]

 فرعن انم 00 انيف ثعب هللا نإ) :ىرسك لوسرل ةبعش نب ةريغملاو ‹يشاجنلل بلاط يبأ نا

 نف غ نب لاق .ثيدحلا ركذو «هتنامأو هقدصو «هجرخمو هلخدمو «هتفصو هبسن

 ل ةدالو نم ءيش هبصي
 )۲( 4 رے ر

 يفو ا ةيفيشحملاب ٠ 585 : لاق هنأ ا هنع 01 نم 86 ثيدحلا يف ءاج اذهلو

 وبأ ظفاحلا لاق امك .رخآ هجو نم اذه لصو دقو «حافس نم جرخأ ملو حاكن نم تجرخ» :ثيدحلا ريثك نبا ركذ مث )١(

 ةيلهاجلا يف اوناك مهنأ ةشئاع ثيدح نم يراخبلا يف نأل ؛ليلد يأ هيف سيلف مهلهج ميظع نم اذهو ايب يبنلا ءابآ ناميإ

 هيلع قشيو ةمألا مثؤي ام مظعأو مهيلغ قشيو ةمألا مثؤي ام لك هيلع زعي كي هنأ ةيآلاب ةلالدلا هجوو :نويعلا ةرق يف (۲)

 ةغلابم مظعأ هبابسأو كرشلا نع يهنلا يف ةي غلاب دقو «بونذلا رئابك نم هنم برقي امو هلئاسوو هريثكو هليلق هللاب كرشلا

 و را كور ال ا اللا م
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 .[١؟59 ۰۱۲۸ :ةبوتلا] * ريظعلا شعلا تر وشو

 الو اًروبق مكتوب ا 0 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره نبا نع

 دانسإب دواد بأ هاور 0 ثيح يغلب ْہکَتالص نق ع انا اك يبق اولعجَت

 . هيلع

 .مكيلإ يورخألاو يويندلا عفنلا لوصوو مكتياده ىلع يأ 4مكحبلم سرح # :هلوق
 لإ ءاوهلا يف هيحانج بلقي رئاط امو هل هللا لوس انكرت)ا : لاق ن7 هللا يضر رد ئا نعو

 برقي ءيش يقب ام : ةي هللا لوسر لاقو : لاق .يناربطلا هجرخأ «اًملع هنم انل ركذي وهو
 ها الإ رانلا نم دعابيو ةنجلا نم

 نم كع نمل َكَاَنَج ضو :ىلاعت لاق امك 4َ ومر نرمال : هلوقو
 [516-1107 :ءارعشلا] 4 ميِحّرلأ زيعلا لع وتو © نلمح اني رب نإ لقف وضع نف 0 تييمْؤمْلا
 ةعيرشلا نم هب متئج امع أ وو نف :هلوق يهو ةميركلا ةيآلا هذه يف ىلاعت هرمأ اذكهو
 ٍشَرَمْل بر رهو لڪ هي ره ا سيقع لو ةلماكلا ةرهظملا ةميظعلا
 . * ريظعل :قيظملا

 ےس ل

 مهّرذنَأ نا : هتمأ قح يف يب هللا لوسر اهب .فضَو يتلا فاصوألا هذه تضتقاف :تلق

 مهيهن يف غلبأو ءهيلإ ةلصوملا هعئارذ مهل نّيبو .بونذلا مظعأ وه يذلا كرشلا راو

 ىلإ لصوي امم كلذ وحنو ءاهيلإو اهدنع ةالصلاو ءاهيف ولغلاو روبقلا ميظعت كلذ نمو ءاهنع
 .بابلا ثيداحأ يف يتأيس امكو «مدقت امك ءاهتدابع

 اًروبق مكتويب اولعجت ال» :ِةك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) : هلوق

 دانسإب دواد وبأ هاور 5 ثيح ينغلبت مكتالص نإف ّيلع اولصو ءاديع يربق اولعجت الو
 ا تاور . نسح

 اهيف ةالصلا نم اهولطعت ال يأ :مالسالا خيش لاق (اًروبق مكتويب اولعجت ال) :هلوق

 دنع اهيرحت نع ىهنو تويبلا يف ةدابعلا يرحتب رمأف ؛روبقلا ةلزنمب نوكتف «ةءارقلاو ءاعدلاو

 رد بأ لإ ئئاريطلا دنس رک قنا قاس 0

 نبا نع دمحأ مامالا قيرط نم ثيدحلا اذه دعب ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو : اًضيأ يناربطلا ةياور نم وهو : ٌرْذ وبأ لاق يأ ()

 هتمألو هل ابرض مث .هسأر دنع رخآلاو هيلجر دنع امهدحأ دعقو مانملا يف ةي هللا لوسر ايتأ نيذللا نيكلملا ثيدح سابع

 لَ ىبنلا ةمحر ىف ىنعملا اذه ىف ثيداحأ ةدع ىورو .لثملا

 ةجرد ىلإ اهب ىقتري دهاوش هلو «دانسالا ديج ؛نسح ثيدح وه :يداهلادبع نب دمحم ظفاحلا لاق :نويعلا ةرق يف (۴)

 يضفي امو ءاهب ةنتفلا ةفاخم ءاهيلإ ةالصلا نع روبقلا رجهت امك ءاهيف ةالصلا نع مهتويب اورجهي نأ يب مهاهن .ةحصلا

 .كلذك مهتويب اولعجي نأ مهاهنف «مهدنع ررقت دق كلذ نع يهنلا نأل هللا نود نم اهتدابع ىلإ
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 . تاق هتاور © نسح

 2 يلا رب ڌني ثّداك ةر ىلإ ؛ ءيجي لَو قار هنَأ) نيسحلا نب يلع نعو

 لوخر نع. ىذخ 2 يا نو نيف و كاين ا

 .ةمألا هذه نم مهب هبشت نمو ىراضتلا نمد رك رشملا ر «روبقلا

 اهوذختت لو مكتويب يف مكتالص نم اولعجا» :اًعوفرم رمع نبا نع نيحيحصلا يفو

 نم ٌرفي ناطيشلا نإف رباقم مكتويب اولعجت ال» :اًعوفرم رمع نبا نع ملسم حيحص يفو «اًروبق
 .«هيف أرقت ةرقبلا ةروس عمسي يذلا تيبلا

 دوغ ان مسا ديعلا : ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق (اًديع يربق اولعجت الو) :هلوق

 وحنو رهشلا وأ عوبسألا دوعب وأ ةنسلا دوعب امإ :اًدئاع ءداتعم هجو ىلع ماعلا عامتجالا نم

 . كلذ

 .ناكمو نامز نم «هدصقو هئيجم داتعي ام ديعلا :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 عامتجالا هيف دصقي يذلا ناكملا وهف ناكملل اًمسا ناك اذإف ءدايتعالاو ةدواعملا نم اذوخأم

 هللا اهلعج رعاشملاو ةفرعو ةفلدزمو ىنمو مارحلا دجسملا نأ امك ءاهريغو ةدابعلل هبايتناو

 .ةيناكمو ةينامز دايعأ نيكرشملل ناكو .اًديع اهيف دبعتلا مايأ لعج امك ؛ةباثمو ءافنحلل اًديع

 امك «ىنم مايأو رحنلا ديعو رطفلا ديع اهنم ءافنحلا ضّرعو اهلطبأ مالسالاب هللا ءاج املف

 .رعاشملاو ةفرعو ةفلدزمو ىنمو ةبعكلاب ةيناكملا نيكرشملا دايعأ نم مهضّرع

 . (متنك ثيح ينغلبت مكتالص نإف يلع اولصو) :هلوق

 مالسلاو ةالصلا نم مكنم ينلاني نأ ىلإ كلذب ريشي :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 . اًديع هذاختا ىلإ مكل ةجاح الف .مكدعبو يربق نم مكبرق عم لصحي

 .ها هلبق ثيدحلا ىنعم يف مالسالا خيش مالك مدقت (اًروبق مكتوب اولعجت ال) :هلوق

 دنع تناك ةجرف ىلإ ءيجي الجر ىأر هنأ» :هنع هللا يضر نيسحلا نب يلع نعو) :هلوق -

 نع يدج نع يبا نم هتعمس اًثيدح مكثدحأ الأ :لاقو هاهنف ءوعديف اهيف لخديف ةي يبنلا ربق
 مكميلست نإف ىلع اولصو ءاّروبق مكتويب الو ءاّديع يربق اوذختت ال :لاق ؟ِِلَك هللا لوسر

 . (ةراتخملا يف هاور) «متنك نيأ ينغلبي

 .نيدانسالا انسح ناديج هلبق يذلاو ثيدحلا اذه

 EF E :لاق غئاصلا عفان نب هللادبع ثيدح نم هريغو دواد وبأ هاورف لوألا امأ

 لاق عفان نب هللادبع نكل «ريهاشم تاقث هتاورو «هركذف ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع بئذ

 ال :ةعرز وبأ لاقو .ةقث وه :نيعم نبا لاقو .ركنتو فرعت «ظفاحلاب سيل :متاح وبأ هيف

 ‹ظوفحم هنأ ملع دهاوش هثيدحل ناك اذإ اذه لثمو :هللا همحر مالسالا خيش لاق .هب سأب
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 اا

 O لع اوفو 3 ارون مکتوب لو اد يرق اوذخت ال :لاق ي هللا

 هر انه | يف هاور مشک نِي د

 .دانسالا ديج نسح ثيدح وه :يداهلادبع نب دمحم ظفاحلا لاقو .ةددعتم دهاوش هل اذهو

 يضاقلاو «ىلعي وبأ هاورف يناثلا ثيدحلا امأو ءةحصلا ةجرد ىلإ اهب يقتري دهاوش هلو
 ا يف ىبدتملا دحاولا دبع نب دمحم ءايضلا ظفاحلاو ليعامسإ

 ةنيدملا لهأ نم اهجرخم فيك «ةنسلا هذه رظناف :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاف

 نم جوحأ كلذ ىلإ مهنأل ؛رادلا برقو بسنلا برق يب هللا لوسر نم مهل نيذلا تيبلا لهأو
 | .طبضأ هل اوناكف «مهریغ

 لهس يبأ نب ليهس ينربخأ :دمحم نب زيزعلادبع انثدح :هننس يف روصنم نب ديعس لاق
 «ينادانف ءربقلا دنع مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا ينار» :لاق
 :لاقف ءهديرأ ال :تلقف ءءاشعلا ىلإ مله :لاقف «ىشعتي اهنع هللا يضر ةمطاف تيب يف وهو
 مث «ملسف دجسملا تلخد اذإ :لاقف لَك يبنلا ىلع تملس :تلقف ؟ربقلا دنع كتيأر يلام
 ىلع اولصو «رباقم مكتويب اوذختت الو ءاديع يربق اوذختت ال :لاق هيي هللا لوسر نإ :لاق
 ام ءدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل ؛متنك امثيح ينغلبت مكتالص نإف

 وس الا ا ا نمو مقا

 ىلوم ديعس يبأ نع نالجع نب دمحم انثدح يلع نب نابح انثدح :اًضيأ ديعس لاقو
 نإف يلع اولصو ءاّروبق مكتويب الو اًديع يربق اوذختت ال» :ْهْلَك هللا لوسر لاق :لاق يرهملا

 .«ينغلبت مكتالص
 توبث ىلع نالدي نيفلتخملا نيهجولا نيذه نم نالسرملا ناذهف :مالسالا خيش لاق

 هوجو نم َوْرُي مل ول اذه «هدنع هتوبث يضتقي كلذو .هلسرأ نم هب جتحا دقو اميس ال ثيدحلا
 ؟اًدنسم مدقت دقو فيكف «نيذه ريغ ةدنسم

 يضر نيدباعلا نيزب فورعملا «بلاط ۴ 0 ىلع نبا ا (نيسحلا نب يلع) : هل

 .هنم لضفأ اًيِشَرُق تيأر ام :يرهزلا لاق ءمهملعأو هتيب لهأ نم نيعباتلا لضفأ .هنع هللا
 ظفح «هتناحيرو هيي هللا لوسر طبس نيسحلا هوبأو .حيحصلا ىلع نيعستو ثالث ةنس تام

 ربقلا ىلإ ءيجملاف .هدنع ءاعدلل ربقلا ىلإ ءيجملا نع ىهنف ؛رادلا برقو بسنلا برق هل اًضيأ اذهو :نويعلا ةرق يف لاق )١(

 نروقبابلاو ءافلخلا هكر امل اًعورشم ناك ولو. ةمآلا نمل هلوسوو: هللا عرش امنا نل ءاعذلا ةباجإ يرحتو هيلع مالل
 هلعف ام ىلع اوركنأ املو «نيعباتلا ةمئأو تيبلا لهأ تاداس نم ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا
 يبنلا هدارأ امب فلسلا ملعل ءامهريغو بابلا ثيدحو ةشئاع ثيدحك «ثيداحألا هيلع تلد يذلا وهو ءةجحلا وه مهلوقو

 َلوُسّرلا نقاب نمو :ىلاعت لاق امك ؛نينمؤملا ليبنم ريغ عبتاو :قيذلا يف الغ نمم عو اتم هفوخو ؛ ولغلا نع هيهنب كي
 .[56 : ءاسنلا] 4 اًريِصَم E و ا E A ل رع و A ناما
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 .هنع هللا يضر ةنس نوسمخو تس هلو نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع موي دهشتساو يب يبنلا نع

 رادجلا يف ةّوَكلا يهو ءءارلا نوكسو ءافلا مضب (ةجرف ىلإ ءيجي الجر ىأر هنأ) :هلوق

 ظ .امهوحنو ةخوخلاو
 لجأل دهاشملاو روبقلا دصق نع ىهنلا ىلع لدي اذه (هاهنف وعديف اهيف لخديف) :هلوق

 1 .اهدنع ةالصلاو ءاعدلا

 هذاختا نم عون كلذ نأل «هيف صخر اًدحأ تملع ام :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 مل كلذ: نأل .هنع يهنم يلصيل دجسملا لخد اذإ مالسلل ربقلا دصق نأ ىلع اًضيأ لديو اًديع

 نا + ىلا رف تا نأ هجسنلا ناشألا: خو املك :«ةنيدحلا لفل كلا هوقو ؛ عرش

 ناكو .«اهلوأ حلصأ ام الإ ةمألا هذه رخآ حلصُي نلو» :لاق «كلذ نولعفي اونوكي مل فلسلا

 ةالصلا اوضق اذإف «نولصيف يب يبنلا دجسم ىلإ نوتأي مهنع هللا يضر نوعباتلاو ةباحصلا

 ةالصلا يف هيلع مالسلاو ةالصلا نأ مهملعل «مالسلل ربقلا نوتأي اونوكي ملو ءاوجرخ وأ اودعق

 ملف ءاعدلاو ةالصلل وأ ؛كانه هيلع مالسلاو ةالصلل هربق دنع مهلوخد امأو «لضفأو لمكأ

 “ينخلبت مكتالص ناف يلع اولصو اًديع يربق اوذختت ال» :هلوق يف هنع مهاهن لب ؛مهل هعرشي

 تناكو .دجاسم ءايبنألا روبق ذختا نم نعلو «مالسلا كلذكو دعب نم هيلإ لصت ةالصلا نأ نيبف

 ىلإ «كلذ دعبو ؛اهيف اهنع هللا يضر ةشئاع تناك ذإ «بابلا نم اهيلإ لخدُي مهنامز يف ةرجهلا
 مالسلل ال «هيلع نولخدي ال هربق ىلإ لوصولا نم نكمتلا كلذ عم مهو ءرخآلا طئاحلا ينب نأ

 ناك الو «ملع وأ ثيدح نع لاؤسل الو «مهريغل الو مهسفنأل ءاعدلل الو ءةالصلل الو

 مهل نّيبو «مهاتفأو مهملك وه هنأ نونظيف اًمالس وأ اًمالك مهعمسي ىتح مهيف عمطي ناطيشلا

 مهريغ يف ناطيشلا عمط امك «جراخ نم عمسي توصب مالسلا مهيلع در دق هنأ وأ «ثيداحألا

 مهثدحيو مهيتفيو مهاهنيو مهرمأي ربقلا بحاص نأ اونظ ىتح ؛هريغ ربقو '''هربق دنع مهلضأف

 ىتوملا نادبأ سفن نأ نونظيو ؛ربقلا نم اًجراخ هنوريو ربقلا نم جرخي هنأو ءرهاظلا يف

 .جارعملا ةليل هو يبنلا مهار امك اهوأرف مهل تدسجت تيملا حور نأو .مهملكت تجرخ

 دنع هيلع مالسلاو ةالصلا نوداتعي اونوكي مل مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :دوصقملاو

 مدق اذإ هيلع ملسيف جراخ نم يتأي مهضعب ناك امنإو ؛فولخلا نم مهدعب نم هلعفي امك هربق
 نم مدق اذإ رمع نبا ناك» : عفان نع رمع نب هللا ديبع لاق .هلعفي رمع نبا ناك امك .رفس نم

 مالسلا ءركب ابأ اي كيلع مالسلا «هللا لوسراي كيلع مالسلا :لاقف كك يبنلا ربق ىتأ رفس

 ديلا تجرخو «لعفف اهلبقيل هدي دم يب يبنلا نم بلط هنأو ؛يعافرلا دمحأ خيشلا ىلإ ةبوسنملا ةارتفملا ةياكحلا كلذ نمو )١(

 لقعو ملع لك نم نيمورحملا «نيلوبخملا كئلوأ لوقعب بعلت نأ سنالاو نجلا نيطايش تعاطتسا فيك هللاب رظناف .اهلبقف

 . هللاب الإ ةّوق الو لوح الو «نيدو
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 الإ كلذ لعف هيي يبنلا باحصأ نم اًدحأ ملعن ام» : هللا ديبع لاق «فرصني مث ىاتبأ اي كيلع
 .ريثك هلعفي امك ملس اذإ ءاعدلل ربقلا دنع فقي ال هنأ ىلع لدي اذهو «رمع نبا

 ةعدب ناكف «ةباحصلا نم دحأ نع لقني مل كلذ نأل :هللا همحر مالسإلا خيش لاق
 . يضميو ملسي نكلو ةي يبنلا ربق دنع فقي نأ ىرأ ال :كلام لاق :طوسبملا يفو . ةضحم

aSا  
 eT :اوعزانتو ؛ربقلا لبقتسي ال اعد اذإ هنأ ىلع ةمئألا قفتا دقف ةلمجلابو
 و

 يه هذهو .اهباحصأب كارشالا بابسأ مظعأ نم لب . اًدايعأ اهذاختا نم كلذ نأل «دهاشملاو
 ءايبنألا روبق ةرايز درجمل رفاس نم ينعأ - هللا همحر مالساإلا خيش اهب ىتفأ يتلا ةلأسملا
 .يسدقملا دمحم يبأو يلازغلاك «كلذل حيبم نمف .ءاملعلا فالتخا اهيف لقنو - نيحلاصلاو
 لوق وهو .ضايع يضاقلاو .«ينيوُجلا دمحم يبأو «ليقع نباو ةّطَب نباك .كلذل عنام نمو
 نع نيحيحصلا يف امل ء«باوصلا وهو ا هفلاخي ملو كلام هيلع صن «روهمجلا

 ءمارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق هلي يبنلا نع ديعس ا

 نأ امإف ءدهاشملاو روبقلا ةرايزل اهّدَش يهنلا يف لخدف «ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو
 اذهلو «يهنلل نوكي نأ نيعتف «يهنلا ةغيصب ةياور يف ءاجو .اًيفن نوكي نأ امإو ءاّيهن نوكي

NEف ر ةرصب نع - ننسلاو دنسملاو أطوملا يف امك - عنملا مهنع هللا يضر  

 امل هيلإ جرخت ناف كرا ول - روطلا نم لبقأ دقو - ةريره شا لاق هنأ يرافغلا ةرصب

 دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ ٌئطَملا لَمْعَت ال» :لوقي هيب هللا لوسر تعمس :تجرخ
 رابخأ يف ةبش نب رمعو دمحأ مامالا یورو «ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو «مارحلا
 كنك اهنا لاق رطل تأ ننإ كاف هك قنا تيتأ» :لاق ةعّرَق نع ديج دانسإب ةنيدملا

 كنع عدف .ىصقألا دجسملاو لا دجسمو «مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ لاحرلا
 نأل ءهيلإ لاحرلا دش نع يهن امم روطلا العج ةرصب يبأ نب , ةرّصَبو رمع نباف «هتأت الو روطلا

 دلا نأ ملعف ءةبرقلا هب دصقي امم ةثالثلا ريغ ىلإ اهدش نع يهنلا هيف هاركذ يذلا ظفللا

 ىلإ اهدش نع ايهن اذهلو ءدجاسملاب اًصاخ سيل يهنلا نأو ءاهريغو دجاسملا يف ماع هنم
 هامس هللا نإف .ةعقبلا ةليضفل هيلإ رفاسي نم رفاسي امنإ روطلاو .ثيدحلا اذهب نيلدتسم روطلا
 هيلع يذلا وه اذهو كانه مالسلا هيلع ىسوم هميلك ملكو ةكرابملا ةعقبلاو ؛سدقملا يداولا
 هيلعف هضراعي امع باوجلاو كلذ يف لوقلا طسب دارأ نمو ؛ءاملعلا روهمجو ةعبرألا ةمئألا

 كلا« مكسور اعلا كلبا ةلوليع ةن ىلع ؛يركبلا ىلع درلا شماهب عوبطم هيلع درلاو «هرصع يف ةيكلاملا يضاق )١(

 توا هللا مادأ .دوعس لآ زيزعلا دبع



 : لئاسم هيف

 ( .ةءارب ةيآ ريسفت : ىلوألا

 "سلا ةراغ سلا نعد داع : ةيناثلا

  .هتمحرو هتفأرو انيلع هصرح ركذ ةا

 .لامعألا لضفأ نم هترايز نأ عم ءصوصخم هجو ىلع هربق ةرايز نع هيهن : ةعبارلا

 ظ :ةدارزلا نه انكذلا نهم ا
 .تيبلا يف ةلفانلا ىلع هثح :ةسداسلا

 .ةربقملا يف يلصي ال هنأ مهدنع ررقتم هنأ : ةعباسلا

 ةجاح الف «دعب نإو هغلبي هيلع همالسو لجرلا ةالص نأب كلذ هليلعت : ةنماثلا

 . برقلا دارأ نَم همهوتي ام ىلإ

 ° . هيلع مالسلاو ةالصلا يف هتمأ لامعا نرد خزربلا يف هيَ هنوك : ةعساتلا

 ثيداحألا هيلع تلد ام ىلع هب ضرتعا اميف '”يئانخألا نبال اًبيجم مالسالا خيش هبتك امب
 .ةرهاظ كلذ ىف ةدسفملا نأل ؛ىلوألا سايقو - ءاملعلا هب ذخأو - ةحيحصلا

 ق ىف حك ا ا امد اقف ا ا یا
OE as, BE e a e E E 

 يلا رق ةرايز ىف ةدرارلا تيداحألا للغ هيفا ركذو «ىيكسلا هدر ىف ىكنملا واصلا بات

 نع الو 445 يبنلا نع ثيدح اهنم حصي ال هنأ ىلاعت هللا امهمحر مالسالا خيشو وه ركذو يب
 ال كلذو «ةرايزلا قلطم الإ اهيف سيل ذإ «عازنلا لحم ىلع لدت ال اهنأ عم «هباحصأ نم دحأ

 .ةعدب الو كرش اهيف سيل يتلا ةيعرشلا ةرايزلا ىلع لمحيف ؛لاحرلا دش نودب دحأ هركني

 ىلع ةدئازلا دايجلا ثيداحألا هفلؤم هيف عمج باتك :ةراتخملا (ةراتخملا يف هاور) :هلوق

 دحأ يلبنحلا نيدلا ءايض ظفاحلا ىسدقملا دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ وه :هفلؤمو

 ةماتلا ةليضفلاو عرولاو هيلا نفل عم نأشلا اذه يف هرمع ىنفأ :يبهذلا لاق .مالعألا

 ظ .هنع ىضريو همحري هللاف .ناقتالاو

 ةنس تام . بير الب مكاحلا حيحصت نم ريخ هتاراتخم يف هحيحصت :مالسالا خيش لاقو

 .ةنامكسو نعرا و تالت

 نأ نوعدتبملا هنظي امك ال ءطقف هيلع مالسلاو ةالصلا الإ انلامعأ نم هيلع ٌضَرَعُي ال لَك يبنلا نأ هللا همحر فنصملا ديري )١(



 باب - ؟؟
 ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام

 غ س ر يا #00 ص - و 27 020 ص مار و 7 ےک چ 9 5

 ٍتوُعنطلاو ٍتَبجْلاب َنوُنِمْؤُب بتكلأ َنَم اًبيِصت أونوأ لآ َلِإ رَت ملأ# :ىلاعت هلوقو
 رخل سرس س ارم س2 2ے عسر

 OF EN] یس ا نذل نم نم ىئده هل وکه أورفك نذل 9 اوشن

 (ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب) :هلوق

 مارب رحت

 «ٍتوُملَطلاَو ٍتّبجلأب نومو بتححلا َنِي ابيض اونوُأ لآ لإ رَت ملا :ىلاعت هللا لوقو
 0١[. :ءاسنلا]

 دهاشملاو روبقلا نم هللا نود نم ةدابعلا عاونأ نم عونب دصق ام ىلع قلطي :«نثولا»

 4 6إ تروقلختو اندوَأ هللا نود نم AI اَمَنِإ # :مالسلا هيلع ليلخلا لوقل اهريغو

 نوح EE :هلوقو [ا/١:ءارعشلا] #نيفكلع اه لطف اًماتَضَأ دعت الاقل [۱۷: توبكنعلا]

 امك ؛هللا نود نم دبع امم اهريغو مانصألا ىلع قلطي نثولا نأ كلذبف [96 : تافاصلا]

 . ثيدحلا يف مدقت

 ند اخ ءا لاف ترک نع اخ نبأ نبا رر فا ولا 0 ھو
 انوربخأف ءملعلا لهأو باتكلا لهأ متنأ :مهل اولاقف ةكم لهأ ىلإ فرشألا نب ٌبعكو بطخأ

 هد توكل سنو a لصن نحن :؛اولاقف ؟دمخم امو متنأ ان لا دف اغ

 ااا عطق ءروثص دمحمو «جيجحلا يقسنو ؛ةانعلا كفنو «نبللا ىلع ءاملا يقسنو
 هللا لزنأف «اليبس ىدهأو ريخ متنأ :اولاقف ؟وه مأ ريخ نحنف .رافِغ نم جيجحلا قارس هعبتاو

 اورقک بَل َنوُلوُفَيَو توسط تلا: نونو بتكلأ نم اًبيِصن أوتو دل لاير ل17 : ىلاعت
 و

 A EOE کک وت
 .هوحن سابع نبا نع دمحأ دنسم يفو . کيس اوفا نيزلا نم ئَدهَأ ل

 كلذكو «ناطيشلا :توغاطلاو ؛رحسلا : تبجلا» : هنع هللا يصر باطخلا نب رمع لاق

 كلام يبأو ةمركعو سابع نبا نعو .مهريغو نسحلاو دهاجمو ةيلاعلا وبأو سابع نيا لوف

 اكرتشلا تحل اسا سابع نبا نعو «ةيشبحلاب :- سابع نبا داز - ناطيشلا : تبجلا)»

 نع ةمركع نع دمحأ مامالا لاقو ؛فلسلا نم ةعامجو سابع نبا نع هجو ريغ نم اذه ىور دقو :ريثك نبا ظفاحلا لاق (1)
 نحنو انم ريخ هنأ معزي هموق نم رتبنملا روبنصلا اذه ىرت الأ : شيرق لاق ةكم فرشألا نب بعك مدق امل» :لاق سابع نبا

 رَ را :لرنو 4لا ره كَلَكِإَم تإ : مهيف تلزنف :لاق : ريخ متنأ لاق GL حسا رح

 .ريسألا وهو «ناع» عمج «ةانعلا»و .اهنمسل مانسلا ةميظعلا ةقانلا :«ءاموكلا»و ةيآلا بىل نً ابي أونوأ تیل لإ

 قد يتلا ةدرفنملا ةلخنلا يه : ليقو «ضرألا يف ال ةلخنلا عذج يف تبنت ةفحس هلصأو . هل بقع ال يذلا رتبألا «روبنصلا»و

 .هل بقع ال هنأل ءروبنصلا بهذي امك هركذ عطقنا علق اذإ هنأ اودارأ . اهلا
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 لعجو هيلع بسغو هللا هنعل نم هلا دنع ةبوئم كلذ نم رش أ لَه لق# :ىلاعت هلوقو
 ےس ےس ےس ےس م ےک قر ص ےس حو رژد
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 5١[. :ةدئاملا] :# ٌتوغلطلا دبعو رزانخلاو هدرقلا م

 «نهاكلا :تبجلا» :يبعشلا نعو «بطخأ نب ييح :تبجلا» هنعو «مانصألا :تبجلا» هنعو

 منصلا ىلع عقت ةملك :تبجلا» :يرهوجلا لاق «فرشألا نب بعك :تبجلا» دهاجم نعو

 7 E حاولو رك اكلاو

 عضولا اذه يف توغاطلاو تبجلاب ناميالا ةفرعم هيفو) :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 .(؟اهنالطب ةفرعمو ءاهضغب عم ءاهباحصأ ةقفاوم وه وأ «بلق داقتعا وه له

 هلع بضَو هلأ مل نم وا دنع وثم کلک نم رب مدني لك ق8 :ىلاعت هلوقو) :هلوق
 1١[. :ةدئاملا] (4تْوْدطلا َدَبَعَو َرِزاَتْكَلو هدرا ليم ٌلَعَجَ

 امم ةمايقلا موي هللا دنع ءازج رشب مكربخأ له دمحماي لق :ِةِلَك دمحم هيبنل ىلاعت لوقي

 نم هدعبأ يأ هلأ هتعمل نم# :هلوقب ةرسفملا تافصلا هذهب نوفصتملا اهيأ متنأ مهو ؟انب هنونظت

 لاق دقو رزاق هلا هيي َلعَجَو» :اًدبأ هدعب ىضري ال اًبضغ :يأ وَ تضع هتمحر
 نبا نأ دوش قبب وورعملا خخ :قركشتلا"للادبه ني ةريغفلا وع كرم نيب ةمقلغ نع قروتلا
 ؟هللا خسم امم يهأ ءريزانخلاو ةدرقلا نع لَك هللا لوسر َلْيُس» :لاق هنع هللا يضر دوعسم

 ناو ءاّبقع الو السن مهل لعجف - اًموق خسمي مل :لاق وأ - اًموق كلهُي مل هللا نإ :لاقف

 ."'”ملسم هاور «كلذ لبق تناك ريزانخلاو ةدرقلا

 يذلا :4َكلَذ ني رَ مكربخأ :4مُكَدَينَأ لع ءدمحماي :4لُقظ هريسفت يف يوغبلا لاق
 نم اًرش اًنيد الو ءمكنم ةرخآلاو ايندلا يف اليس, لأ نوي ا رولا مهلرلا عي وقركذ
 ہکشیافا لق» :ىلاعت هلوقل ؛اًّرش ءادتبالا نكي مل نإو ءءادتبالا ظفلب باوجلا ركذف «مكنيد
 .[۷۲ :جحلا] رال كلَ نم رب

 نم وه :يأ هلا ُهَنمَل نم هنأ َدنِع# ريسفتلا ىلع َبِصُن «ءازجو اًياوث 4وم :هلوقو
 ؛تبسلا باحصأ ةدرقلاف :4َرزاَقَلَو ةدرقْلأ مم َلَعَجَو# دوهيلا : ينعي دلع بِضَعَو# هللا هنعل
 امهالك :نيشسجلا نأ شاع قنا قف ةحلط» ىأ نب لع نعو: ع ةدنام نافك ريزاتخلاو

 . «ريزانخ اوُحِسُم يخول ةدرق اوُحِسُم مهبابشف «تبسلا باحصأ نم
 لّوس اميف ناطيشلا عاطأ :يأ .توغاطلا دبع ْنَم مهنم لعجو :يأ 4 توسط َدَبَعَو

 ةصيبق نع دمحأ .مامالا هاور :ريثك نبا لاق «تبجلا نم قرطلاو ةفايعلاو ةريطلا» ثيدحلا ىفو :يرهوجلا نع ريثك نبا داز )١(

 يبأ نب ركب يبأ نع :امهلوأ :نيهجو نم صقنت الو ديزت ال قازرألاو لاجآلا نأ نايب باب يف ردقلا باتك يف ملسم هاور (۲)

 . .«ابقع الو» :هيف سيلو :جاجحل ظفللاو

 .دوعسم نبا ةءارف اهقدصتو :يوغبلا يف ()
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 (توغاطلا)و دانا ماا : ةزمح أرقو (توغاطلا اودا ` م نبا أرقو 5

 "'عبسو عبس لثم ءاهمضب دّيعو «ءابلا نوكسب دْبَع :ناتغل امهو .دبعلا دارأ '''ءاتلا رجب

 . دحاولا ىلع (توغاطلا دّبعو) : نسحلا أرقو

 ءءاتلا رجو ءابلا مضب (توغاطلا دّبعو) :هدحو ةزمح أرق :يسربطلا ريسفت يفو

 ميهاربإو دوعسم نباو سابع نبا أرقو .ءاتلا حتفو ءابلا بصنب (توغاطلا دّبعو) :نوقابلاو

 ضفخو لادلا حتفو ءابلاو نيعلا مضب (ٍتوغاطلا َدْبْعو) :بلغت نب نابأو شمعألاو يعخنلا
 لع هيف 0 ل (توغاطلا دبعو) : هتءارق يف ةزمح ةجحو :لاق ءءاتلا

 4رونلاو تطأ لمَ :هلوقك .قلخ :4ًلَعَج» :ىنعمو .توغاطلا دبع مهنم لعجو :هنأك
 هنكلو «ءانبلا اذه ىلع ءيش عومجلا ةينبأ نم سيل هنأل عمج ظفل (دبع) سيلو ١[ :ماعنألا]

 ظفل هظفل ام فراغا ىلإ ةفاضملا ةدرفملا ءامس الا يف نأ ىرت الأ «ةرثكلا هب داري دحاو

 : ميهاربإ] امو ل هلأ َتَمَعِن ود نِإَو# :ىلاعت هلوق يف امك «٠ .عمجلا هانعمو دارفالا

 ةدابع يف بهذ هنأ :هريدقت نأكو ؛سْنَدو ّظَقَي وحن ةرثكلاو ةغلابملا هب داري لْعف ءانب نألو

 .بهذم لك توغاطلا

 وهو :ةلصلا يف يذلا َيِضُملا ءانب ىلع هفطع هنإف .4َتوْمَطلا َدَبَعَول :لاقف حتف نم 3
 لومحم مالكلا نأل «ةرثكلا هيف ىنعملا ناك نإو دع: يف ريمضلا دارفأو 4لا هم : هلوق

 ريمض اهيلع فوطعملا ةلثمألا لعاف نأ امك «نّم# ريمض هلعافو .هانعم نود هظفل ىلع

 ع عمج وهف (ترغاطلا دبع) هلوق امأو . ظفللا ىلع اًعيمج كلذ لمحل َدِْفَأ نم

 اغ كلك و ترو :فراشو لزب لزا باغ عمج دبع :ىيحي نب دمحأ لاقو
 .ها .داّبعو دابع هلثمو .دباع عمج

 نم هلبق ام ىلع فوطعم هنأ باوصلا «َتْوْمظلا دبَعو» :هلوق يف مالسالا خيش لاقو
 .توغاطلا دبع نمو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعج نّمو «هيلع بضغو هنعل نَم :يأ «لاعفألا

 َدَبَع ْنَم :مسا لعافلا انهو .اًرمضم وأ اًرهظم .هللا :مسا اهيف لعافلا ةمدقتملا لاعفألاو :لاق

 ةفص لاعفألا هذه لعج هنأل «نم» :هناحبس دعي ملو .(دبع) يف ريمضلا وهو «توغاطلا

 .دوهيلا مهو دحاو فنصل

 لامعتسا باب نم اذهو ليلا هاوس نع لسو انب نونظت امم اک رس كوا :هلوق

 .هدسعو همادح ىا ‹توغاطلا مدح مهنم لعجو : ىنعملا نأ ىلع «ةفاضالا ىلع نوكيف )١(

 .خلإ نسحلا أرقو دابعلا عمج وه :ليقو يوغبلا ريسفت يف (۲)

 .يوغبلا نع لقنلا رخآ (۳)

 .رمث رامث لثم ؛دبع ديبع دبع .عمجلا عمج هنأ ىلع :ريثك نبا لاق )٤(
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 مكلبق ناك ْنَم َنَئَس ٌنعبتل» :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ديعس ىبأ نع م ےس ر
 ةوهتلاب هلا نوش رت ول الو وينال وع ل وااو تل يو تلاع دنا ودك
 .هاجرخأ (؟ُثَمَق : لاق ؟ىراصّتلاو

 ت E كور ا َنِإ» : لاق اع هللا لوسر أ هنع هللا يضر نايت نع نع

 ريح نيمي ٍةَّنَجْلا ٌبَحَصأ# :ىلاعت هلوقك كراشم هل رخآلا فرطلا يف سيل اميف ليضفتلا لعفأ

 .رهاظ وهو «هريسفت يف ريثك نب دامعلا هلاق [؟5 :ناقرفلا] «اليقم نسو رقتسُم

 ((اًدجسَم مع تدل مهمآ جلع ولع تلا لق :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق

 .[؟١ :فهكلا]

 هللا نعل» :لاق وي جلا نآل .هلعاف ملي ام مهتوم دعب ةيتفلا عم اولعف مهنأ دارملاو

 .مهلعفك اولعفي نأ هتمأ قل .ةارآ اکا مهيحلاصو مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا

 مكلبق ناك نم ننس نعبتتلا : لاق لكي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ديعس يبأ نع) : هلوق

 هلا ها لسا ل ا يع یب الو نول“ عض ا و

 . ملسم قايس اذهو ( هاجرخأ «؟نمف :لاق ؟ىراصنلاو

 :هلوق .ىلوأ حتفلا :بلهملا لاق .مكلبق ناك نم قيرط يأ ةلمهملا حتفب (ننس) :هلوق

 شير وهو ذذقلا ةدحاو فاقلا مضب ةذقلاو .ردصملا ىلع وذح بصنب (ةذقلاب ةذقلا وذح)

 ةذقلا مهسلا ةذق هبشت امك كلذ يف مهوهبشتو «هولعف ام لك يف مهقيرط نعبتتل يأ .مهسلا
 مالعأ نم ملَع وهو ؛ربخأ امك عقو دقو .ةمجرتلل تايآلا ةبسانم رهظت اذهبو .ىرخألا

 :ةوينلا

 نم مهيف ناك ول ىتح» :رخآ ثيدح يفو (هومتلخدل بض رحج اولخد ول ىتح) و
 هلعفي ناك امم ايش عدت ال هتمأ نأ هيب دارأ «كلذ لعفي نم يتمأ يف ناكل ةينالع همأ يتأي

 نم دسف نم :ةنييع نب نايفس لاق اذهلو اًئيش هنم كرتت ال هلك هتلعف الإ ىراصنلاو دوهيلا
 .ها .ىراصنلا نم هبش هيفف اندابع نم دسف نمو ؛دوهيلا نم هبش هيفف انئاملع

 عمتجت ال ةمألا هذه لعج نأ هتمعنو ىلاعت هللا ةمحر نم نكل ؛نيقيرفلا رثكأ امف :تلق

 . اًبيرق يتآلا نابوث ثيدح يف امك ةلالض ىلع

 ام رع رها متر وي (؟ نمفأ : لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا « هللا لوسر اي : اولاق) :هلوق

 :هريدقت فوذحم لعفب بصنلا زوجيو ؟مهننس عبتن نيذلا ىراصنلاو هولا مهأ يأ «فوذحم
 م

 ع

 ؟كئلوأ ريغ مه نمف يأ .يراكنإ ماهفتسا (؟نمف :لاق) :هلوق
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 :نْيَرنكلا E ءاهْنِم يل يور ام اهكلم من 0 ا نإو .اهَبِراْعَمو اهقراشم تيارف

 م م 6 لا د < 6 € 7 سري يق ٍس ا ا
 طلَسَي ال ناو «ةماعب هتسل اهكلمي هل نأ نيم ىبرر تلا تاو لاو رمح الا

 7 ع م
 رع ٠ د ر و ت e تر و ال و 52 ا 7 of 2 م ل هز

 تصف ادإ « دمحم 5 "لاف ر نإو يسع E GETS ‹مهسفنا یروس نم اودع مهيلع

 ضرألا يل ىوز هللا نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر نابوث نع ملسملو) :هلوق
 :نيزنكلا تيطعأو .اهنم يل يوز ام اهكلم غلبيس ىتمأ نإو ءاهبراغمو اهقراشم تيأرف
 مهيلع طلسي ال نأو «ةماعب ةنسب اهكلهي ال نأ يتمأل يبر تل اس إو: :«نقيألاو ؛رمحألا

 ال هنإف ءاضق تيضق اذإ «دمحماي :لاق يبر نإو ءمهتضيب حيبتسيف .مهسفنأ ىوس نم اودع

 ىوس نم اودع مهيلع طلسأ lT aL ةنسب اهكلهأ ال نأ كتمأل كتيطعأ ينإو دري

 ءاضعب كلهي مهضعب نوكي ىتح اهراطقأب نم مهيلع عمتجا ولو «مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ
 ةمئألا يتمأ ىلع فاخأ امنإو» :دازو هحيحص يف يناقربلا هاورو «اًضعب مهضعب يبسيو

 يح قحلي ىتح ةعاسلا موقت الو .ةمايقلا موي ىلإ عفري مل فيسلا مهيلع عقو اذإو .نيلضملا
 نوباذك يتمآ يف نوكيس او اا فا نم مائف دبعت ىتحو نيكرشملاب ‹ يتمأ 5

 ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت الو «يدعب يبن ال نييبنلا متاخ انأو «يبن هنأ معزي مهلك «نوثالث

 .«ىلاعتو كرابت هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ نم الو مهلذخ نم مهرضي ال ةروصنم قحلا

 نع) :هلوق فنصملا اهركذ يتلا ةدايزلاب هجام نباو هننس يف دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 عبرأ ةنس صمحب تامو ماشلا هدعب لزنو .همزالو «هبحص ةي يبنلا ىلوم وه (نابوث
 خو

 بيرقت ديري «هتضبقو هتعمج ءيشلا تيوز :يتشبروتلا لاق (ضرألا يل ىوز) :هلوق
 اهلعجو ضرألا هل ىوط هنأ هلصاحو .بيرقلا ىلع هعالّطا هيلع علَطا ىتح اهنم ديعبلا
 نم يتمأ هكلمت ام ترصب ىتح ءاهعمج :يأ :يبيطلا لاق هرظني ةآرم يف فك ةئيهك ةعومجم
 .اهنم براغملاو قراشملا ىصقأ

 را اذه : يبطرقلا لاق (اهنم يل ىوز ام اهكلم غلبيس يتمأ نإو) : هلوق

 - ةجنط ىصقأ غلب نأ ىلإ عستا هتمأ كلم نأ كلذو ؛هتوبن لئالد نم كلذ ناكو «لاق امك

 ناسارخ ءارو وه امم قرشملا ىصقأ ىلإ «برغملا ةرامع ىهتنم وه يذلا - ميجلاو نونلاب

 بونجلا ةهج نم عاستالا كلذ عستي ملو ؛دعصلاو دنهلاو كسلا دالي نم ريثكو..ةرهكلاو

 .هغلبي هتمأ كلم نأ ربخأ الو هيرأ هنأ مالسلا هيلع ركذي مل كلذو ؛لامشلاو

 .لوعفملل اينبم نوكي نأو «لعافلل اّيئبم نوكي نأ لمتحي (اهنم يل ىوز) :هلوق
 وهو «ىرسك زنك هب ينعي :يبطرقلا لاق (ضيبألاو رمحألا :نيزنكلا تيطعأو) :هل

 يسفن يذلاو» : الب لاق دقو .امهدالبو امهروصقو مورلا كلم وهو رصيق زنكو «سرفلا كِلَم
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 :ييلع طلسأ ال ناو .ةماع نسب مهيأ ال ذأ كي ال كّتيطغَأ ىنأو .ُدَرُي ال هاف ًءاضَق

 وكي ىَتَح اهراطفاب ْنَم ْمِهيََع َعَمَتْجا ولو معقب عيني مهيأ ىوس نم اودع

 امّنِإو' :دازو .هحيخص يف يناقربلا هاورو .(اًضْعَب ْمُهَضْعَب يِبْسَيو ءاَّضْعَ كلب م مهضْعب

 ناك مهدنع بلاغلا نأل رصيق زنك نع رمحألاب ربعو هللا ليبس يف امهزونك نقفنتل هديب
 يف كلذ دجوو .ةضفلاو رهوجلا ناك مهدنع بلاغلا نأل ىرسك زنك نع ضيبألابو ؛بهذلا

 هتكلمم هتوح ام عيمجو «هلاومأ تويب يف ناك امو هتيلحو ىرسك جات هيلإ قيس هنإف .رمع ةفالخ
 .لدبلا ىلع نابوصنم «رمحألاو ضيبألاو» .رصيقب هللا لعف كلذكو ءاهتمظعو اهتعس ىلع

 فنصملا لصأ يف تبث اذكه (ةماعب ةنسب اهكلهي ال نأ يتمأل يبر تلأس ينإو) :هلوق

 لاق .اهفذحب اهضعب يفو ملسم حيحص يف ةحيحص ةياور يهو ءابلاب (ةماعب) هللا همحر
 «ماعلا كالهلا هب نوكي يذلا بدجلا :ةنسلاو ءةنسلا ةفص ةماع نأل ةدئاز اهنأكو :يبطرقلا

 َنْوَعَو لاء مْذَحَأ َدَقَلَو## :ىلاعت لاق امك «نينس ىلع عمجيو .ةنس :طحقلاو بدجلا ىمسيو

 .يلاوتملا بدجلا : يأ 1٠١[ :فارعألا] 4َنيِنَسلَأ

 يبسو ءاضعب مهضعب كالهإ نم :رافكلا نم مهريغ نم يأ (مهسفنأ ىوس نم) :هلوق
 وفعلا هللا لأسن ءاذه اننامز يفو «لبق اميف خيراتلا يف طوسبم وه امك ؛اًضعب مهضعب

 .ةيفاعلاو

 ؛مهتحاس موقلا ةضيبو .هتزوح ءيش لك ةضيب :يرهوجلا لاق (مهتضيب حيبتسيف) :هلوق

 ىتح ةفاك نيملسملا ىلع ودعلا طلسي ال ىلاعت هللا نأ :ثيدحلا ىنعم نوكيف اذه ىلعو

 كيهو «ضرألا راطقأب نم مهيلع عمتجا ولو «ضرألاو دالبلا نم هوزاح ام عيمج حيبتسي
 .اولق نإو «مهتعامجو مهمظعم :مهتضيب :ليقو .اهبناوج

 ةفطاع «ىتح» نأ رهاظلاو (اًضعب مهضعب يبسيو ءاّضعب كلهي مهضعب نوكي ىتح) : هلوق

 طلَس دقو .اًضعب كلهي مهضعب نوكي نأ ىلإ يهتني ةمألا رمأ نإ :يأ «ةياغلا ءاهتنال نوكت وأ

 .مهقرفتو مهفالتخا ةرثكل كلذو «عقاولا وه امك ضعب ىلع مهضعب

 تمكح اذإ يأ :مهضعب لاق (درُي ال ءاضق تيضق اذإ «دمحماي :لاق يبد نإو) : هلوق

 دار الو» :ِةكَك يبنلا لاق امك هدر ىلع دحأ ردقي الو ءءيشب AE هنإف | فات يع

 .«(تيضق امل

 دمج ا ني ديم زي نسا: رك وبا كلا ظفاحلا وه (هحيحص يف يناقربلا هاورو) :هلوق

 نيرشعو سمخ ةنس تامو ةئامثالثو نيثالثو تس ةنس دلو .يعفاشلا يمزراوخلا بلاغ نبا

 ريثك هقفلاب افراع ؛هنم تبثأ انخويش يف رن مل ءاَعرو اًنبث ناك :بيطخلا لاق .ةثامعبرأو
 ثيدحو يروثلا ثيدح عمجو .ناحيحصلا هيلع لمتشا ام هنّمض اًدنسم فص .فيناصتلا



 . ةمايقلا كب نإ عفرُي مل فيسلا مهيلع عقو اداو ا مالا یم
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 يصر نابوث نع اسا 5 نع ةبالق نق ىلإ هدنسب همامتب دواد وبأ هاور ثيدحلا اذهو

 تيرا ضرألا 9 ىوزا يونا. ةيلاق وأ - هللا نإ) :ِِلَط هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا

 رمحألا :نيزنكلا تيطعأو .اهنم يل ىوز ام غلبيس يتمأ كلم نإو ءاهبراغمو ضرألا قراشم
 رس. نم اودع اع طلب. الو اغ ةن اکا ال نأ شال تلامس ياو ضيا
 الو «دري ال هنإف ءاضق تيضق اذإ ينإ دمحماي :يل لاق يبر نإو .مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ

 عمتجا ولو مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ ىوس نم اودع مهيلع طلسأ الو .ةماع ةنسب مهكلهأ

 نوكي ىتحو ءاضعب كلهي مهضعب نوكي ىتح - اهراطقأب :لاق وأ - اهراطقأ نيب نم مهيلع

 مل يتمأ يف فيسلا عضو اذإو «نيلضملا ةمئألا يتمأ ىلع فاخأ امنإو .اًضعب يبسي مهضعب

 دبعت ىتحو «نيكرشملاب يتمأ نم لئابق قحلي ىتح ةعاسلا موقت الو .ةمايقلا موي ىلإ اهنع عفري
 متاخ انأو ( يبن هنأ معزي مهلك نوثالث نوباذك يتمأ يف نوكيس هنإو ناكوألا شا نم لئابق

 مث نيرهاظ :ىسيع نبا لاق - قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت الو «يدعب يبن ال نييبنلا
 ."'”(ىلاعت هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ نم مهرضي ال - اقفتا

 رودت» :لاق هنأ هلك يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع اًضيأ دواد وبأ یورو

 .كله نم ليبسف اوكلهي نإف «نيثالثو عبس وأ «نيثالثو تس وأ ؛نيثالثو سمخل مالسالا ىَحَر

 و امم :لاق ؟ىضم امم وأ يقب اًممأ : تلق اًماع ميعبس مقي مهنيد مهل ہي نإو

 براقتي» : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا 0 ةريره فا نع اسا هننس يف یورو

 ؟وه هيأ هللا لوسراي :ليق .ٌححْرهلا رثكيو ؛ح ثلا ىقليو «نتفلا رهظتو ؛ملعلا صقنيو نامزلا
 .«لتقلا لتقلا :لاق

 نومكحيف دابعلاو ءاملعلاو ءارمألا يأ (نيلضملا ةمئآلا يتمأ ىلع فاخأ امنإو) :هلوق

 نوع يف لاقو «ةماعب ةنسب» :ةقدب ةححصم ةيدنه ةعبط يهو - دوبعملا نوع حرش عم ؛5١ص ٤ج :دواد يبأ ننس يف يذلا )١(

 .نتفلا باب يف «ةماعب ةنسبا) : ملسم ةياور يفو دوبعملا

 . حيحص هدانسإ :دوبعملا نوع يف لاق (۲)

 ملسمو ؛نتفلا يفو بدألا يف حيحصلا يف يراخبلا هجرخأو : فارطألا باتك يف يزملا فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلا لاق (۳)

 . نتفلا يف دواد وبأو ءردقلا يف

 :لاقو ١١9[ :ماعنألا] 4َِدَمَعَمْلاِب معآ وه تلبر نإ ولع ٍرْيَعِب رهياوهأب ل اک رو: لات لاق امك لولا ةرق يف )٤(

 له» :رمع يل لاق :لاق ريدح نب دايز نعو «ريثك تايآلا هذه لاثمأو ۷١[ : تافاصلا] لوألا رك مهل َّلَص دقو (

 هاور .«نيلضملا ةمئألا مكحو ؛باتكلاب قفانملا لادجو «ملاعلا ةلز همدهي :لاق ءال :تلق ؟مالسالا مدهي ام فرعت

 نمواذدلا
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 N LL MS 0 «'ہهنولضیف ملع ريغب مهيف
 يربق ىلإ تأيف ةجاح هل ناك نم :هباحصأل لوقي ءالؤه ضعب ناكو ٦۷[ :بازحألا] #ًاليِبّسل

 وه اذهو .اذه وحنو «بارت نم عارذ هباحصأ نع هبجحي لجر يف ريخ الو «هل اهيضقأ ينإف

 ءاضق نم هيلع ردقي ال ام هولأسيو «هللا نود نم هودبعي نأ ىلإ هباحصأ وعدي «ديعبلا لالضلا
3 

 يرو ل ا مع وو ور

 معفني ال امو مرضي ال ام هلأ يود نم وعدي :ىلاعت لاق دقو «مهتابرك جیرفتو مهتاجاح
 #«ريشعلا سلو كوملا سيل كيفن نم ُبرقأ رص نمل وعدي © ديبا ُللَّصأ وه للت

 ورس رر ص مو وو7 ےک ےس رجم ت رک س س 5 رع يصر 97

 تنوكلْمَي الو نوقع مهو ايش توقلخي ال ةهلاء نود نم اوذختاو# :ىلاعت لاقو :1١١١١۲ جحلا]
 ص هاو د صر 7 3و ر ر رر ر کو م ود ند اودع ندم ياس ي 20

 َدنِع ًاوعَباَفإ» :ىلاعت لاقو [۳ :ناقرفلا] اوشن الو ٌهرَِح الو اتوم َنوكِلمَي الو اعف الو ارض ٌمهسفنَأِل
 نيبي «ريثك نآرقلا يف اذه لاثمأو ١7[ :توبكنعلا] )وعجز ِهَيلِإ هل أوركشأو ةودبعأو فزرلا هلل رل 4 دص ر 9 م
 .لالضلا نم ىدهلا هب ىلاعت هللا

 يعّديو ؛فيلاكتلا هنع اهيف طقست لاح ىلإ هللا عم لصي هنأ ىعّدي ْنَم :برضلا اذه نمو

 رومألا نوربديو نورضيو نوعفني مهنأو «مهتاممو مهتايح يف مهب ثاغتسيو نوعدُي ءايلوألا نأ
 ؛مهرئامض يف امو سانلا رارسأ ملعي ءظوفحملا حوللا ىلع علطي هنأو «ةماركلا ليبس ىلع

 ولغلا نم كلذ وحنو جرسلاب اهداقيإو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع دجاسملا ءانب زّوجُيو
 .هلوسرلو هباتكلو هلل ةداحملاو رفكلاو نايذهلا اذه رثكأ امف هللا ريغل ةدابعلاو طارفالاو

 رصحلل يتأت دق يتلا ءامّنِإِب ىتأ «نيلضملا ةمئألا يتمأ ىلع فاخأ امنإو» :ِلَك هلوقو
 امل الإ كلذ نم يي يبنلا دلخ يف عقو امو ؛لالضلا ةمئأ نم هتمأ ىلع هفوخ ةدشل اتايب

 ناك نم ننس نعبتتل» :هلوق نم هلبق ثيدحلا يف ام ريظن عقيس هنأ هبيغ نم هيلع هللا هعلطأ

 . ثيدحلا (مكلبق

 ىلع فاخأ ام فوخأ نإ» :ِةك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

 راي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر نابوث نعو .يسلايطلا دواد وبأ هاور «نولضملا ةمئألا يتمأ

 | . يمرادلا هاور «نيلضملا ةمئألا يتمأ ىلع فاخأ امنإ» :لاق

 ثدحأ نم لكف .نينمؤملا ليبس وه يذلا ميقتسملا هطارص هباتك يف ىلاعت هللا نيب دقو

 نم» :4 لاق امك «دودرم هثدحو نوعلم وهف يڪ هلوسر ةنس يف الو هللا باتك يف سيل اثدح

 موي هنم هللا لبقي ال .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اًئِدَحُم ىوآ وأ اثدح ثّدحأ

 ةثدحم لك» :لاقو «در وهف هنم سيل ام انرمأ ىف ثدحأ نم» :لاقو (اّلُذَع الو اَفْدَص ةمايقلا

 هذه ىلع هماكحأو نيدلا لوصأ رادمو يس هذهو «ةلالض ةعدب لكو ةعدب

 لاق امك «زيزعلا هباتك نم عضاوم يف لصألا اذه ىلاعت هللا نيب دقو .اهوحنو ثيداحألا
 لاقو [۴:فارعألا] دورك ام الی ةكيلزأ نود ني امم الو کیر نی کا لزا آم اوعبتا٭ : ىلاعت  r 4ا 9

 ری
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 و ےس وس ےس ےس ا ےس ےک

 [18:ةيئاجلا] 4تومَلَمي ال يرل وأ يَ الو اهيا رمال ني ٍةَجِرَس لك َكَكلَعَج رن : ىلاعت
 .ريثك نآرقلا يف اهرئاظنو

 :تلق ؟مالسالا مدهي ام فرعت له» :هنع هللا يضر رمع يل لاق :لاق ريدح نب دايز نعو

 .يمرادلا هاور «نيلضملا ةمئألا مكحو باتكلاب قفانملا لادجو «ملاعلا ةّلَر همدهي :لاق ءال
 الإ ركذلل اًسلجم سلجي ال هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ناك» :ريمع نب ديزي لاقو

 دق ناطيشلا نإف ءميكحلا ةغيز اورذحاف :هيفو - نوباترملا كله :طسق مكح هللا :لوقيو

 ينيردي امو :ذاعمل تلق .قح ةملك قفانملا لوقي دقو «ميكحلا ناسل ىلع ةلالضلا لوقي

 نم بنتجا :لاقف ؟قحلا ةملك لوقي دق قفانملاو ةلالضلا ةملك لوقي دق ميكحلا نأ هللا كمحر

 ؛قحلا عجاري نأ هلعل هنإف ءهنع كلذ كينثي الو ؟هذهام :لاقي يتلا تاهبتشملا ميكحلا مالك

 .هريغو دواد وبأ هاور «اًرون قحلا ىلع نإف «هتعمس اذإ قحلا َقَلَتو

 لتقب عقو امل فيسلا نإف «عقو كلذكو (ةمايقلا موي ىلإ عفري مل فيسلا عقو اذإو) :هلوق
 لقيو ةرات رثكي دق نكلو «ةمايقلا موي ىلإ نوكي كلذكو ؛عفري مل هنع هللا يضر نامثع

 . ' ”ىرخأ نع عفتريو ةهج يف نوكيو «ىرخأ
 ءايحألا دحاو «يحلا) ل شا نم ج قحلي ىتح ةعاسلا موقت الو) :هلوقو

 مهنأ :ىنعملاو «نيكرشملاب يتمأ نم لئابق قحلي ىتح» دواد يبأ ةياور يفو «لئابقلا : يهو

 . كرشلا لهأب نوقحليو مالسالا لهأ نع مهتبغرب نودتريو مهعم نونوكي

 تاعامجلا :زومهم ءافلا رسكب «مائفلا» (ناثوألا يتمأ نم مائف دبعت ىتح) :هلوقو

 «ةتاد اعلا وبا ةلاق“:ةريبكلا

 نالا يتمأ نم لئابق دبعت ىتحو» :دواد يبأ ةياور يفو

 امل نيدحاجلا روبقلا داّبَع نم هفالخب لاق نم ىلع درلا هيفف «ةمجرتلا دهاش وه اذهو

 نم هضقاني امو ديحوتلا ةقيقحب مهلهجل كلذو «ناثوألا مهتدابعب هللاب كرشلا نم مهنم عقي

 .بونذلا مظعأ وه كرشلاو «بولطم مظعأ وه ديحوتلاف ؛'' ديدنتلاو كرشلا

 هللا ّنم دقو ءكرشلا مهكرت ىلع مهداهجو .هللاب كرشلا لهأل ديحوتلا لهأ لاتقك «قح وه ام هيفو :نويعلا ةرق يف لاق )١(

 امك مهيلع هللا مهرهظأو «لاتقلاب مهوؤدب كرشلا لهأ نكل ءهديحوت ىلإ ةوعدلاب نامزلا اذه رخآ يف مهماقأ نم ىلع كلذب

 .ها .ةنمزألا هذه ىف نيدلا اذه تايآ ربدت نم ىلع ىفخي ال

 كلذ نم عقو ام ركنأ ةرخأتملا نورقلا هذه يف دحأ فرعي ال هنإ ىتح نائوألا ةدابعب ةنتفلا تمكحتسا دقو :نويعلا ةرق يف (۲)
 نأ ىلإو هكرت ىلإ سانلا اعدو .هنع ىهنو هركنأ يذلا ىلاعت هللا همحر باهولادبع نب دمحم مالسالا خيش هللا ماقأ ىتح

 «ةجحلاب هللا هرهظأف «ةوادعلا سوق نع مهعابتأو كولملا هامرف «هتافصو هئامسأو هتيهولأ يف هل كيرش ال هدحو هللا اودبعي

 . ركنأ نم مهنمو فرع نم مهنم سانلا نم نكلو ؛اهبراغمو نمرالا قراشم هتوعد تغلبو . مهأوان نم ىلع هراصنأ زعأو

 . نيركاش اهل هللا انلعج ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع دمحلا هللف .اهريغو نامعو زاجحلاو دجن لهأ نم ريثكلا هتوعدب عفتناو



 قم

 5 ا PO E ES افرك قو لاو E E لفت خه حرس TE كامب تاق قرم A فق فيك e لقب داما رتاج اها هاوي افك مف تأ aa نأ كام ام ده ت نوت" له دولا اه يد ھه دفن قل وأ ھو ھو اي وك

 ال) :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف ام :ثيدحلا اذه ىنعم ىفو

 ةيغاط :ةصلخلا وذو :لاق ةصّلَخلا يذ ىلع سْؤَد ءاسن تاَيلأ برطضت ىتح ةعاسلا موقت

 اًنبم ايب نآلا هيلع نإ» : لاق رمعم نع نابح نبا یورو «ةيلهاجلا يف نودبعي اوناك يتلا سود

 . (اقلغم

 هنأ هيف :- فيقث تملسأ امل ءتالّلا مده ةصق يف - هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 اذكو ءاّدحاو اًموي اهلاطبإو اهمده ىلع ةردقلا دعب تيغاوطلاو كرشلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال

 يتلا راجحألاو ؛هللا نود نم دبعت اًناثوأ تذختا يتلاو «روبقلا ىلع تينب يتلا دهاشملا مكح

 ريثكو ءاهتلازإ ىلع ةردقلا عم ضرألا هجو ىلع اهنم ءيش ءاقبإ زوجي ال رذنلاو كربتلل دصقت

 ناك نم نئس ءالؤه عبتاف .اهبو اهدنع اًكرش مظعأ وأ «ةانمو ىزعلاو تاللا ةلزنمب اهنم

 لهجلا روهظل «سوفنلا رثكأ ىلع كرشلا بلغو «ةذقلاب ةذقلا وذح مهليبس اوكلسو .مهلبق

 تسمطو «ةنس ةعدبلاو ةعدب ةنسلاو ءافورعم ركنملاو اًركنم فورعملا راصو ؛ملعلا ءافخو

 دتشاو ءرمألا مقافتو ءءاهفسلا بلغو ؛ءاملعلا ّلقو مالسإلا ةبرغ تدتشاو «مالعألا

 نم ةفئاط لازت ال نكلو .سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربلا يف ءداسفلا رهظو ؛سأبلا
 ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ویده اجم عدبلاو كرشلا لهألو ا قحلاب ةيدمحملا ةباصعلا

 ظ امنا نت راولا ريع یو ا

 عقاولا وه امك اًداسف مظعأ هدعب امف «هلبقو عباسلا نرقلا يف اذه ناك اذإف :تلق

 ءاج دقو :يبطرقلا لاق (يبن هنأ معزي مهلك نوثالث نوباذك يتمأ يف نوكيس هنإو) :هلوق

 عبس نولاجد نوباذك يتمآ يف نوكيا : كك هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح ثيدح يف اًئيعم مهددع

 . (ةوسل عبرأ مهنم ؛لورشعو

 . ىهتنا .بيرغ ثيدح اذه :لاقو .ميعن وبأ هجرخأ

 . اذه نم حصأ نابوث ثيدحو

 كلذب رشا قمم نالا ىلإ هك هللا وسر نمز..نف اق نم دع ضاق ىقاقلا لاف

 خيراوتلاو 5 بتك علاط نمو «مهيف ددعلا اذه دجوف .ةلالض ىلع ةعامج هعبتاو فرعو
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 اذه ةحص فرع

 خيشلا هيلإ اعد يذلا ديحوتلا ةيار تحت ءاوضنالل دوعس لآ قيفوتب هللا هرهظأ امنإو :- امهل هللا رفغ - رهاط وبأ لاق

 لهأل بناجلا ةبوهرم ةلود مايقو ديحوتلا ةملك روهظ يف رثألا اذه خيشلا تانيب عم مهديدحل ناكف . باهولادبع نبا

 بيتاب مسرو مصب نم هلآ ملعيلو ساَّنلِل ُمِقَسَمَو ٌديِدَس ساب هِض ديل الراو :ىلاعت هللا لوقل اًميدصت ديحوتلا

 .هل مهقفو ام لثمل نيملسملا كولم قفويو مهقيفوت ميدي نأ لأسن هللاو [15 :ديدحلا]

 مهنم دعو ؛هنمز ىلإ نيلاجدلا كئلوأ هيف دع .«ةعاسلا يدي نيب نوكيو ناك امل ةعاذالا» باتك ناخ نسح قيدص ديسلل (1)



۳۲ 

 يتمأ نم ٌّمائِف َدُبْعَت ىتحو «نيكرشملاب يتمأ نم يح قَحْلَي ىتح ةعاسلا موقت الو

 ال نييبنلا متاخ انأو يبن هنأ معزي مهلك نوثالث نوباذك يتمأ يف نوكيس هنإو .ناثوألا

 باذكلا ةمليسم جرخف ءب هللا لوسر نمز يف كلذ قادصم رهظ دقو :ظفاحلا لاقو

 نب دسأ ينب يف دليوخ نب ةحيلط :ركب يبأ ةفالخ يفو .نميلاب يسنعلا ر لاو ةةماعلاب
 ةفالخ يف ةمليسم َلِتقو ايڪ يبنلا a نأ لبق دوشألا ليقو «ميمت ينب يف حاجّسو «ةميزخ

 ةماميلا موي ةمليسم لتق يف هكراشو أ موي ةزمح لتاق يشخو هلتق «هنع هللا يضر ركب يبأ

 نأ لقنو .هنع هللا يضر رمع نمز يف مالسإلا ىلع تامو ةحيلط باتو «راصنألا نم لجر

 ةفالخ لوأ يف ةفوكلا ىلع بلغو يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا جرخ مث ءاضيأ تبات حاجس

 اًريثك لتقف مهعبتتف «نيسحلا ةلتق بلط ىلإ سانلا اعدو تيبلا لهآ ةبحم رهظأو «ريبزلا نبا

 مالسلا هيلع ليربج نأ معزو ةوبنلا ىَعَّذا مث «سانلا ا هيلع ناعأو ؛كلذ رشاب نمم

 ةفالخ يف جرخو َلِتْقَف ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف جرخ ؛باذكلا ثراحلا مهنمو ء«هيتأي
 . ةعامج سابعلا ينب

 أشنت مهبلاغ نوكل ةرثك نوصحي ال مهنإف ءاقلطم ةوبنلا ىعدا نم ثيدحلاب دارملا سيلو

 دقو انفصو نمك ةهبش هل ادبو ةكوش هل تماق نم دارملا امنإو «ءادوس وأ نونج نع هتوعد

 . ريكالا لاخلا مهرخآو هباحصأب هقحلي نم مهنم يقبو كلذ مهنم هل عقو نم ىلاعت هللا ١ كلهأ

 امك «نييبنلا رخآ هنأ ينعي هب متخ يذلا :متاخلا :نسحلا لاق (نييبنلا متاخ انأو) :هلوق

 [١٤:بازحألا] 4ُنعَييلا مَا هلا وسر نکو ُْكِلاَجَر نم دا ایا دمحم ناک ان :ىلاعت لاق

 وهف .هتلبق ىلإ اًيلصم يب دمحم ةعيرشب اًمكاح نامزلا رخآ يف ميرم نبا ىسيع لزني امنإو
 ميرم نبا مكيف نلزنيل هديب يسفن يذلاو» :ِكي يبنلا لاق «ةمألا هذه لضفأ وه لب «هتمأ دحأك

 .«ةيزجلا ّنعَضَيِلو «ريزنخلا نلتقيلو «بيلصلا نرسكيلف ءاَطِسْفُم اًمكح
 نم الو (مهلذخ نم مهرضي ال ةروصنم قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت الو) :هلوق

 نم قرأ الف ثيدحلا لهأ اونوكي مل نإ ل قب نيج و.:لوراه خي ديزي لاف مهفلاخ

 | .(؟مه

 لهآ مهنإ :مهريغو يراخبلاو نانس نب دمحأو ءينيدملا نب يلعو كرابملا نبا لاق
 .«برغلا لهأ مها :ىور نم ةياورب لدتساو «سرعلا مه» :ةياور ينيدملا 7 نعو «ثيدحلا

 .اهب نوقتسي نيذلا مه برعلا نأل «ةميظعلا ولدلاب بّرغلا رسفو
 عاجش نيب ام نينمؤملا عاونأ نم ةددعتم ةعامج ةفئاطلا نوكت نأ زوجي :يوونلا لاق

 ىعداو هتنتفب ماق ام هنإف «هرفک ىلع هعبتأ نمو «هازخأو هللا هحببق يدنهلا ىنايداقلا لا مالغ ثيبخلا ىجنرفالا لاجدلا

 .ةيملدهلا تاعانجل قيرقتلا اهتسايس «ةتارضنا ةلوو ةدعاسو رانا الإ ةوجلا مث ةيودهملا
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 ىح ْمُهَلَذَح ْنَم ْمُهُرْضَي ال ةَروصلَم ٌّقَحلا ىلع ي a يدخل ين م م ھه

 اه وك اك لا رم تأت
 ان

 دهازو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مئاقو ؛رسفمو ثدحمو هيقفو «برحلاب ريصبو

 ءدحاو رطق يف مهعامتجا زوجي لب ؛دحاو دلب يف نيعمتجم اونوكي نأ مزلي الو ءدباعو
 نود ضعب يف اونوكي نأو دحاولا دلبلا يف اوعمتجي نأ زوجيو .ضرألا راطقأ يف مهقارتفاو
 دلبب ةدحاو ةقرف الإ ىقبي الأ ىلإ لوأب الوأ مهضعب نم ضرألا ءالخإ زوجيو «هنم ضعب

 . ظفاحلا هلاق .هيف ةدايز عم اًصخلم ها .هللا رمأ ءاج اوضرقنا اذإف «دحاو

 مهيف لخد دقف تعمتجا اذإ ةمآلا نأل ةجح عامجإللا نأ ىلع ليلد هيفو : يبطرقلا لاق

 .”ةدوضتنلا ةفئاطلا
 الو مهلذخ نم مهرضي ال مهتلق عم مهنأ :ةميظعلا ةيآلا هيفو) :هللا همحر فنصملا لاق

 .(ةيلكلاب لوزي ال قحلا نأب ةراشبلا هيفو .مهفلاخ نم
 .ةدوجوم ةفئاطلا هذه تماد ام عطقني ال داهتجالا نأ ىلع دمحأ ماماإلا هب جتحاو :تلق

 نينمؤملا نم ىقب ْنَم ضبق نم َيِوُر ام هب دارملا نأ رهاظلا (هللا رمأ يتأي ىتح) :هلوق

 نأ مكاحلا ىور امك ءسانلا رارش الإ ىقبي ال مث ؛ماظعلا تايآلا عوقوو ؛ةبيطلا حيرلاب

 ةبقع لاقف ةيلهاجلا لهأ رش مه .قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال :لاق رمع نب هللادبع

 lg ةباصع لازت ال» :لوقي لَك يبنلا تعمسف انآ امأو «لوقت : ام ملعأ : هللادبعل رماع نبا

 لاق «كلذ ىلع مهو ةعاسلا مهيتأت ىتح مهفلاخ نم مهرضي ال نيرهاظ هللا رمأ ىلع نولتاقي

 ةرذ لاقثم هبلق يف اًدحأ كرتت الف ريرحلا سم اهسمو «كسملا اهحير اًحير هللا ثعبيو : هللادبع

 .ةعاسلا موقت مهيلعف سانلا رارش ىقبي مث ؛هتضبق الإ ناميإ نم
 . هللا هللا :ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت ال" :ملسم حيحص يفو

 يهو . «ةعاسلا مهيتأت ىتح١ ههبشأ امو ةبقع ثيدح يف هلوقب دارملاف اذه ىلعو

 . ظفاحلا هركذ . حيرلا بوبهب مهتوم تقو

 امك «سدقملا تيب يف نوكت اهنإ :لاطب نبا لاقف ؛ةفئاطلا هذه لحم يف فلتخا دقو

 لاقو «سدقملا تيبب :لاق ؟مه نيأ ءهللا لوسراي :ليق» ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا هاور

 نأ بجي ال هنأ ىلع لدي ام يربطلا مالك يفو «ماشلاب مه» :هنع هللا يضر لبج نب ذاعم

 وه اميف الإ ةرسيتم ريغ كلذ ةفرعمو ضرألا راطقأ عيمج يف ةمألا هذه نم هب دتعي نم لك عامجإ :عامجالا نم دارملا )١(

 ا ا الا ا ا ميو ماعلا وقت اراصلاك هروريعلاب مرام

 . أطخأ



 ا

 ااا ريسفل :ىلوألا

 .ةدئاملا ةيآأ ريسفت الا

 . فهكلا ةيآ ريسفت الا

 وه له «توغاطلاو تبجلاب ناميالا ىنعم ام - اهمهأ يهو - :ةعبارلا

 . ؟اهنالطب هةفرعمو اهضغب عم اهباحصأ ةقفاوم وأ «بلق داقتعا

 .نينمؤملا نم اليبَس ىدهأ مهَرْمُك نوفرعي نيذلا رافكلا نإ :مهلوق اا

 «ةمألا هذه يف دجوي نأ دب ال اذه نأ - ةمجرتلاب دوصقملا ىهو - :ةسداسلا

 عومج يف ةمألا هذه يف ٍناثوألا ةّدابع ينعأ ءاهعوقوب حيرصتلا : ةعباسلا

 یک

 . ةنمزألا ضعب يف رخآ عضوم يف نوكت دق لب ءاًمئاد سدقملا تيب يف وأ ماشلا يف نوكت

 ال ةليوط ةنمزأ نم مهنإف «سدقملا تيب لهأو ماشلا لهأ لاحو عقاولا هل دهشيو :تلق

 نرقلا يف هباحصأو هنع هللا يضر ةيميت نبا مالسإلا خيش دعب رمألا اذهب ماق نم مهيف فرعي

 .هيلع نورظانيو «هيلإ نوعدي قحلا ىلع مهنامز يف اوناك مهنإف «نماثلا لوأو عباسلا

 قحلا ىلإ ةوعدلاب مهماقم موقي نم ماشلاب دعب مهلاثمأ نم ءيجي دقو «هيف نودهاجيو
 .ريدق ءيش لك ىلع هللاو «ةنسلاب كسمتلاو

 كلذ يف ءاملعلا رفاوتو - ةعبرألا ةمئألا نمز يف ةنسلاو قحلا لهأ نأ اذه ديؤي اممو

 مهنم ماشلا يف :راصمألا بلاغ يف مه لب «دحاو لحم يف اونوكي مل هدعبو هلبقو - نامزلا

 .نولضاني قحلا ىلع مهلكو «نميلاو قارعلا يفو ءرصم يفو زاجحلا يفو «ةمئألا
 لك ىلع ةجحو «ةنسلا لهأل اًمالعأ تراص يتلا تافنصملا مهلو «عدبلا لهأ نودهاجيو

 . عدتبم

 يف نوكت دقو «ماشلا يف نوكت دقو «قرفتت دقو عمتجت دق ةفئاطلا هذهف ءاذه ىلعف

 يف نوكت اهنأ ديفي امنإو ماشلاب اهرصح ديفي ال ؛ذاعم لوقو ةمامأ يبأ ثيدح نإف .هريغ

 . اهلك يف ال نامزألا ضعب يف ماشلا

 اذه يف ة4 يبنلا هب ربخأ ام لك نإف «ةوبنلا مالعأ نم ملَع ثيدحلا اذه نم ةلمج لكو

 . ايب ربخأ امك عقو ثيدحلا

 ةلعف يه ةكرب :امههدخأ ناعوت ةكربلا ا ةمخعو ميقلا نبا لاق (ىلاعتو كرابت) :هلوقو (

 اهنم لوعفملاو «ةرات «يف» ةادأبو «ةرات «ىلع» ةادأبو ةرات هسفنب ىدعتيو ءكراب اهنم لعفلاو
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 ل

aهملكت عم راتخملا لثم «ةوبنلا يعدي ْنَم جورخ :باجعلا ٌبجعلا  

 و ا ا و فو ا
 اذه يف َقَّدَصُي اذه عمو «نييبنلا متاخ اًدمحم نأ هيفو .قح نآرقلا

 ةباحصلا رصع رخآ يف ٌراتخملا جرخ دقو ‹«حضاولا داضتلا عم هلك

 . ةريثك ماف هعبتو
 Ee E ال N : ةعساتلا

 ظ .ةفئاط هيلع 0
 .مهفلاخ نم الو مهلذخ ْنَم مهّرضي ال مهتلق عم مهنأ ىمظعلا ةيآلا :ةرشاعلا

 .ةعاسلا مايق ىلإ ًطرشلا كلذ نأ :ةرشع ةيداحلا
 .ةميظعلا تايآلا نم نهيف ام :ةرشع ةيناثلا

 ىنعمب ربخأو «براغملاو قراشملا هل ىَوَر هللا نأب هرابخإ :اهنم
 .لامشلاو بونجلا فالخب ءربخأ امك عقوف كلذ

 . نيزنكلا يطعأ هنأب هرابخإو
 .نيتنثالا يف هتمأل هتوعد ةباجإب هرابخإو

 . ةثلاثلا َعْنُم هنأب هرابخإو

 .عقو اذإ عفرُي ال هنأو فيسلا عوقوب هرابخإو
 .ةمألا هذه يف نيئبنتملا روهظب هرابخإو

 .ىلاعت هلعجب اًكرابم ناكف «كلذك اهنم لعج ام وهو «كرابم

 لاقي ال اذهلو .«كرابت اهنم لعفلاو ؛ةزعلاو ةمحرلا ةفاضإ هيلإ فاضت ةكرب :يناثلا عونلاو
 امك «كرابملا هلوسرو هدبعو ؛كرابتملا هناحبس وهف ؛لجو زع هل الإ حلصي الو «كلذ هريغل
 هيلعو هيف هللا كرابي نمف ١*[ :ميرم] تنك ام َنْبَأ گرام ینعجو# :مالسلا هيلع حيسملا لاق

 .كرابملا وهف
 ١ نيكل بر هلأ كرابب» :هلوق يف هسفن ىلع هقلطأ امك «هب ةصتخمف كرابت ةفص امأو

 ھم ےس

 تدرطا فيك اهارت ١[ :كلملا] # ٌرِدَم ءىس لك لع وهو كلملا ودي ىِذَلا كرت# ء[٤٠ :فارعألا] ر ےک ےس ےس ر

 ,ةغلابملاو ةعسلا ءانب ىلع تءاجو ؟هريغ ىلع قلطت ال «هب ةصتخم هيلع ةيراج نآرقلا يف

 ولعلا لامك ىلع لاد وه يذلا (ىلاعت) ءانب ىلع (كرابت) ءانب ءاجف «هوحنو مظاعتو ىلاعتك
 نم لاق نم لوق ىنعم اذهو ءاهتعسو هتمظعو هتكرب لامك ىلع لاد كرابت كلذكف ؛هتياهنو

 . «ةكرب لكب ءاج» :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو .مظاعت :(كرابت) فلسلا



 رشا

 .ةروصنملا ةفئاطلا ءاقبب هرابخإو

 نوكي ام دعبأ نم اهنم ةدحاو لك نأ عم ءربخأ امك عقو اذه لكو

AEظ  
 .نيلضملا ةمئآلا نم هتمأ ىلع فوخلا رصح :ةرشع ةثلاثلا

 .ناثوآلا ةدابع ىنعم ىلع هيبنتلا :ةرشع ةعبارلا



 ضضي

 باب - ۴
 رحسلا ىف ءاج ام

 ىلع تي َةَرِجآْلا ىف مل ام ُهسَرْشأ نمل اوُمِلَع ذمو :ىلاعت هللا 00
 ( ٠١١[. :ةرقبلا]

 .ةناهكلاو : يأ (رحسلا يف ذ ءاج ام باب) :هلوق

 LTE CN داع اةولوب فسم 0 يفخ امع ةرابع :ةغللا يف سلا

 .ليللا رخآ اًيفخ عقي هنأل اًرْحِس رحسلا ّيَمُسو “«اًرحسل

 بولقلا يف رثؤي دقعو ءىَقّرو «مئازع رحسلا :يفاكلا يف يسدقملا دمحم وبأ لاق

 ام امهنم َنوُمَلعَتم# 0 هللا لاق ءهجوزو ءرملا نيب قرفيو ؟لتقيو ضرميف ؛نادبألاو

 «دّقملا ف ِتَتََّصَتلا رش نمو# :هناحبس لاقو [١٠؟ :ةرقبلا] «ئِوِحْوَرَو ملأ نب دب ْفَرَفُ

 ةقيقح رحسلل نأ الولو «نهدقع يف نثفنيو نهرحس يف ندقعي يتاللا رحاوسلا ينعي ٤[ :قلفلا]
 ( 1 1 ا

 امو ءيشلا لعفي هنأ هيلإ ليخيل هنإ ىتح رحُس يب يبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 «يلجر دنع رخآلاو يسأر دنع امهدحأ سلجف ؛ناكلم يناتأ» :موي تاذ اهل لاق هنأو «هلعفي

 طقم ىلا ألا نو فيل لاق طب ا برم 0 او ام. لان
 . يراخبلا هاور «ناوزذ رئب يف ركذ ةعلط فُج يفو ةطاشمو

 («ْيَلَع تو َوَرِْحآْلا ىف مك ام هسا نمل اوُمِلََع دلو :ىلاعت هللا لوقو) :لاق
 : مهيلإ دهع اميف باتكلا لهأ ملع دقو :ةداتق لاق ءبيصن نم :سابع نبا لاق [١٠؟ :ةرقبلا]

 .نيد هل سيل :نسحلا لاقو «ةرخآلا يف هل قالخ ال رحاسلا نأ

 ؛مالسلا مهيلع لسرلا نايدأ عيمج يف مرحم وه كلذكو ءرحسلا ميرحت ىلع ةيآلا تلدف

 رفكي هنأ دمحأ باحصأ صن دقو [54 :هط] «ّقَأ بح رحال مَع ر :ىلاعت لاق امك

 ملعت نما :ةْلَك هللا لوسر لاق :لاق ميلس نب ناوفص نع قازرلادبع یورو «همیلعتو

 . لسرم اذهو .«هللا نم هدهع رخآ ناك اًديثك وأ ناك اًليلق رحسلا نم

 كلم لاق هبو ءرفكي هنأ ىلإ فلسلا نم ةفئاط بهذف ؟ال مأ رحاسلا .رفكي له :اوفلتخاو

 ءيش يقسو نيخدتو ةيودأب هرحس نوكي نأ الإ :هباحصأ لاق .هللا مهمحر دمحأو ةفينح وبأو

 . رفُكَي الف رضي ال

 .رمع نبا نع .«ىذمرتلاو ءدواد وبأو «يراخبلاو «دمحأو .كلام هاور )١(



۴۸ 

 ١١[. :ءاسنلا] #ٍتوُعلَطلاَو ٍتْبِجْلاِب َنوُنِمْؤُي : هلوقو

 .«ناطيشلا +ثروغاطلاو.. رحشلا ”:ثتحلا»: رهغ لاق

  < 0 TEملا 65 ه[12 5 فد : 7
 نعو «(دجاو يح لک يف ناطيشلا مهيلع لزنُي ناك نايك : تيغاوطلا» :رباج لاقو

 بجوي ام فصو نإف «كرحس انل فص :هل انلق ءرحسلا ملعت اذإ :يعفاشلا لاقو

 اهنم سمتلي ام لعفت اهنأو ءةعبسلا بكاوكلا ىلإ برقتلا نم لباب لهأ هدقتعا ام لثم ؛رفكلا

 | .رفك هتحابإ دقتعا نإف رفكلا بجوي ال ناك نإو «رفاك وهف

 O E : لوقو 42165 دق يو ع اك لورق ارك للا اس
 كلذو 4 رحت الق ةَ نح اَمِّإ :هلوق يف سابع نبا لاق [١٠؟ :ةرقبلا] «اوُرَمُك تريطتبّنل
 .رفكلا نم رحسلا نأ افرعف ل رفكلاو نشلاو. رجلا اهلع اهينأ

 يف امهيلع مالكلا مدقت 5١[ :ءاسلا] #توُعطلاو ٍِتّبِجْلاب َنوُبِمْوُي8 :ىلاعت هلوقو) :لاق

 . هللا همحر فنصملا هلاق .تبجلا نم رحسلا نأ :هيفو .هلبق بابلا

 هاور رثألا اذه (ناطيشلا :توغاطلاو .رحسلا :تبجلا :هنع هللا يضر رمع لاق) :هل

 .هريغو متاح يبأ نبا

 (دحاو يح لك يف .ناطيشلا مهيلع لزني ناك «ناّهك :تيغاوطلا :رباج لاقو) :هلوق

 نع هللادبع نب رباج تلأس» :لاق هبتم نب بهو نع الوطم هوحنب متاح يبأ نبا هاور رثآلا اذه

 يفو ءاّدحاو ملسأ يفو ؛اًدحاو ةنيهج يف نإ :لاقف ؛اهيلإ نومكاحتي اوناك يتلا تيغاوطلا

 نالا يبلع رك تناك ناهك مهو ءاّدحاو يح لك يفو ؛اًدحاو لاله

 .'"'”يراصنألا مارح نب هللادبع نبا وه (رباج لاق) :هلوق

 :ىتعملا دارفأ نم: وهف :تيغاوطلا نم: ناهكلا نأ ذازأ (ناهك :كتيغاوطلا) :هلوق

 لب «ةصاخ سيلبإ وه يذلا ناطيشلا ال سنجلا دارأ (ناطيشلا مهيلع لزني ناك) :هلوق

 نوبذكيو ةرم نوقدصيف «عمسلا نم نوقرتسي امب مهنوربخيو مهنوبطاخيو نيطايشلا مهيلع لزنت
 . ةئام

 نيدلا صالخإو هللا ةدابع نع هّدصو دبعلا فرص ام لك توغاطلا نأ :مهنع هللا يضر فلسلا مك نم صلختسي يذلا )١(
 يف لخديو .اهريغو راجحألاو راجشألاو «سنالا نم ناطيشلاو نجلا نم ناطيشلا كلذ يف ءاوس .هلوسرلو هلل ةعاطلاو

 ءامدلا يف هب مكحيل ناسنالا هعضو ام لك نم اهريغو هعئارشو مالسالا نع ةيبنجألا ¿ن نيناوقلاب مكحلا :كلش الب كلذ

 هذه تذخأ امم كلذ وحنو رمخلاو انزلاو ابرلا ميرحتو دودحلا ةماقإ نم :هللا عئارش اهب لطبيلو .لاومألاو جورفلاو

 لك نم اهلاثمأو .تيغاوط اهوجورمو اهوعضاوو «تيغاوط اهسفن نيناوقلاو .اهيذفنمو اهذوفنب اهيمحتو اهللحت نيناوقلا

 وهف «هعضاو نم دصق ريغ نع وأ اًدصق امإ هيب هللا لوسر هب ءاج يذلا قحلا نع فرصيل يرشبلا لقعلا هعضو باتك
 . توغاط

 .ةنس نيعستو اًعبرأ هرمع ناكو ءهالال ةنس :ليقو ه٤۷ ةنس رباج يفوت (۲)
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 ي :اولاق ِتاقبوُملا َعْبّسلا اوُبنَتْا» :لاق لكي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 الإ ا هح ىلا فلا لو لاو شان كوشلا: لاق م او فا لرز

 نهاك ةليبق لك يف :يأ ؛لئابقلا مهو «ءايحألا دحاو يحلا (دحاو يح لك يف) :هلوق

 كلذ هللا لطبأف لَك يبنلا ثعبم لبق رمألا ناك كلذكو «بيغلا نع هنولأسيو هيلإ نومكاحتي

 .بهشلا ةرثكب ءامسلا تسرحو مالسإلاب
 عبسلا اوبنتجا» :ِةْلَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) :هلوق

 هللا مرح يتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو «هللاب كرشلا لاق ؟ّنِه امو هللا لوسراي :اولاق «تاقبوملا
 تالفاغلا تانصحملا فذقو «فحزلا موي يلوتلاو «ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو «قحلاب الإ

 .((«تانمؤملا

 .ملسمو يراخبلا هاور دقو .وزعم ريغ فنصملا هدروأ اذك

 نابرقلا نع يهنلا نأل ءاوكرتاو اوعد :هلوق نم غلبأ وهو ءاودعبا :يأ (اوبنتجا) :هلوق

 ٠١١[. :ماعنألا] طب امو اهني ره ام َسِحوَمْلا أويَرَفَت الو# :هلوقك «غلبأ

 كلهت اهنأل تاقبوم هذه تيمسو «تاكلهملا يأ .فاقو ةدحومب (تاقبوملا) :هلوق

 .باذعلا نم ةرخآلا يفو .تابوقعلا نم اهيلع بترتي امب ايندلا يف اهلعاف
 ءريسفتلا يف يربطلاو درفملا بدألا ىف يراخبلا دنع - رمع نبا ثيدح ىفو

 داحلالاو :دازو - ةروكذملا ةعبسلا ركذو .: عست رئابكلا» :لاق - اقوقومو اًعوفرم قازرلادبعو
 لام الإ عبسلا ركذف - رئابكلا» :لاق يلع نع متاح يبأ نبالو «نيدلاولا قوقعو «مرحلا يف

 .«ةقفصلا ثكنو «ةعامجلا قارفو ؛ةرجهلا دعب برعتلاو «قوقعلا :دازو - ميتيلا

 . عبس ىلع راصتقالا يف ةمكحلا نع باوجلا ىلإ ءاذه يدنع جاتحيو : ظفاحلا لاق

 مث «تاروكذملاب الوأ ملعأ هنأب وأ «فيعض وهو ةجحب سيل ددعلا موهفم نأب :باجيو

 . لئاسلا ىلإ ةبسنلاب ماقملا بسحب عقو راصتقالا نأ وأ .دئازلاب ذخألا بجيف ءداز امب ملعأ

 :لاق عبس رئابكلا :هل ليق هنأ سابع نبا نع يضاقلا ليعامسإو يناربطلا جرخأ دقو

 . ةئامغبسلا ىلإ» :ةياور يفو «برقأ نيعبس ىلإ يه» :ةياور يفو «عبسو عبس نم رثكأ نه»
 أدب «هللا فاخي امك هفاخيو ءهوجريو هوعدي ادن هلل لعجي نأ وه (هللاب كرشلا لاق) :هلوق

 يأ يئ يبنلا تلأس :دوعسم نبا نع نيحيحصلا يف امك «هب هللا ىصُع بنذ مظعأ هنأل هب

 هدنسب يذمرتلا جرخأو «ثيدحلا «كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا
 :هبحاص هل لاقف «يبنلا اذه ىلإ انب بهذا :هبحاصل يدوهي لاق» :لاق لاّسع نب ناوفص نع

 همحر باهولادبع نب دمحم مالسالا خيشلو .عبط .رئابكلا دع يف اًباتك هللا همحر بجر نب نمحرلادبع ظفاحلا فلأ دق )١(

 .رئابكلا دع ىف كلذك وه .ةيلهاجلا لئاسم باتك : هللا
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 ٍتانَّضَحُملا َفْذَقو ءِفْحّرلا َمْوَي يَلَوّتلاو «ميتيلا لام ُلُكَأَو ءابّرلا ُلْكأَو ءٌّقَحْلاِ و ف ا

 .«تانمؤملا تالفاغلا

 تايآ عست نع هالأسف هی هللا لوسر ايتأف «نيعأ عبرأ هل ناكل كعمس ول هنإ «يبن لقت ال

 يتلا سفنلا اولتقت الو ءاونزت الو ءاوقرست الو ءائيش هللاب اوكرشت ال» :ةلَو يبنلا لاقف «تانيب
 ءابرلا اولكأت الو ءاورحست الو «هلتقيل ناطلس يذ ىلإ ءيربب اوشمت الو «قحلاب الإ هللا مرح

 يف اًوُدْعَت ال نأ دوهيلا ةصاخ مكيلعو ؛فحزلا موي رارفلل اوُلَوَت الو ءةنصحم اوفذقت الو

 . حيحص نسح :لاقو «ثيدحلا «يبن كنأ دهشن :الاقو .هيلجرو هيدي الّبقف «تبسلا
 .ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم هجو اذهو .هانعم مدقت (رحسلا) :هلوق

 .موصعملا ملسملا سفن : يهو ءاهلتق مرح :يأ (هللا مرح يتلا سفنلا لتقو) :هلوقو

 ينازلاو «سفنلاب سفنلاو «ءكرشلاك ءاهلتت بجوي ام لعفت نأب :يأ (قحلاب الإ) :هلوق
 .«ةنجلا ةحئار حري مل اًدهاعم لتق نم» :ثيدحلا يف امك «دهاعملا لتق اذكو ءناصحالا دعب

 سابع نبا بهذف ؟ال مأ ةبوت هل له ءاّدمعتم اًتمؤم لتق نميف ءاملعلا فلتخاو ٠

a ras,ال ل دولا يدل يرد هلأ  EAنيو لل +  EITانوع  
 ام رخآ يهو ةيآلا هذه تلزن» :سابع نبا لاقو [48 :ءاسلا] 4اَبيف الح َمَنَهَج ٌمّواَرَجَف

 نصين قع یک اوك امو: فلز اف رخآ يف تلزن دقل» :ةياور يفو «ءيش اهخسن امو «لزن

 مامالا دنع امك «ءالؤه هيلإ بهذ امل لدت راثآ كلذ يف يورو «يحولا لزن امو ةي هللا لوسر
 نأ هللا ىسع بنذ لك» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :ةيواعم نع رذنملا نباو يئاسنلاو دمحأ

 ظ .«اًدمعتم اًثمؤم لتقي لجرلا وأ اًرفاك تومي لجرلا الإ هرفغي
 تات ناف ا نيبو هن ايف ير هل لتاقلا نأ نلإ افلخو افلس. ةمآلا روهمج :نفذو

 اًهلِإ هلآ مم توعني ال َنِدْلاَو## :ىلاعت لاق امك «تانسح هتائيس هللا لدب اًحلاص لمعو بانو
 11 و الل لا يل و رھ روو ند ساد 0 ل يلا هم مهم ر وو ير ےس رس
 فعلضي © اماثأ قلي كلذ لعفي نمو تيونزب الو َقحلاي الإ هلأ مرح ىتلا سقنلا َنوُلَتَمي لو رخاء

 تايآلا «اَحِص الم َليَعَو ساو بات نس الإ © اًناهم يف دلو َةَسيقْلا موب بادصلا

 ٦۸-۷١[. :ناقرفلا]

 .«هازاج نإ هؤازج اذه» :هريغو ةريره وبأ لاق (اًدمعتم اًتمؤم لتقي نمو) :هلوق

 نع ساحنلاو ديمح نب دبع ىورف «روهمجلا لوق قفاوي ام سابع نبا نع ّيوَر دقو
 نبا كلذكو «ةبوت :اًتمؤم لتق نمل» :لوقي ناك هنع هللا صر اک نما نأ ةدابع نب ديعس

 .«هازاج نإ منهج هءازج نأ» :اًعوفرم يورو .امهنع هللا يضر رمع

 أيا َنولڪ اپ تردلا# :ىلاعت لاق امك ؛ناك هجو يأب هلوانت :يأ (ابرلا لكأو) :هلوق
 نبا لاق [0٠18-١اله :ةرقبلا] تايآلا «ْنيَمْلا ّنِم ُنطِيََشلأ طحت ىلا موفي امك ا

 . كلذ نم هللاب ذوعن .ةمتاخلا ءوسل برجم وهو :ديعلا قيقد



5١ 

 هنأ حيحصلا :لاقو ءيذمرتلا هآور «فيَسلاب هب رض رحاسلا Ea اعوفرم بذدْنَج نعو

 .فوفوم

DMSامك «عافتنالا هوجو معأ هنأل 00 و يال ين و  
 اويس تشو ا مونو ف وأب امكإ انللع یتا لوم ا ( ٤إ :ىلاعت لاق
 ٠[. :ءاسنلا]

 نوكي امنإو «لاتقلا اسلا تقو رافكلا نع رابدالا يأ (فحزلا موي يلوتلاو) :هلوق

 ("'ةيآلا يف هب دّيُق امك .لاتقل فرحتم ريغ وأ ةئف ريغ ىلإ ّرف اذإ ةريبك
 Nm :داصلا حتفب وهو (تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقو) : هلوق

 وأ انزب نهيمر :دارملاو «تافيفعلا :رئارحلاب دارملاو ءهنم نهجورف تاظفاحلا :اهرسكبو

 ءيرب لفاغلا نأل ؛تائيربلا نع ةيانك وهف ءهب نيمر امو شحاوفلا نع يأ «تالفاغلاو .طاول

 .تارفاكلا فذق نم اًزارتحا ىلاعت هللاب :يأ «تانمؤملاو ءهب تهب امع

 جملا لاو ىلا واور قلاب هير: حالا دع اود بد نصور ةهلوق

 هنأ

 ال «يلجبلا هللادبع نب بدنج هنأ ريبكلا يف يناربطلا عينص رهاظ (بدنج نع) :

 دبعلا دلاخ قيرط نم يلجبلا بدنج ةمجرت يف هاور هنإف د لتاق يدزألا 0 تيد

 هنأ باوصلاو :ظفاحلا لاق .فيعض دبعلا دلاخو .ِِلك يبنلا نع بدنج نع نسحلا نع
 أ : ريخلا بدتج نع نسحلا نع نيهجو نم نايفس نب , نسحلاو عناق نبا هاور دقو «هريغ

 .هركذف «لوقي 55 هللا لوسر تعمس :لاقو ؛تام ىتح فيسلاب هبرضف رحاس ىلإ ءاج

 لاق امك ءدحاو امه :ليقو «ريهز نب بدنج :ليقو - بعك نبا بدنج وه ريخلا بدنجو
 نأ :ةديرب ثيدح نم نكسلا نبأ ىور «ىباحص يدماغلا يدزألا هللادبع وبأ - نابح نبا

 256 7 نک اخو نره ترشا : لاق وَ يبنلا

 .حيحص امهالكو «ءاتلابو ءاهلاب يورو (فيسلاب هبرض رحاسلا دح) :هلوق
 نع كا يورو جالا لغ الاف هح ناو دج و قلاع اا فيولا اد

 ءدعس نب سيقو «بعك نب بدنجو هللادبع نب بدنجو «ةصفحو «رمع نباو «نامثعو «رمع
 غلبي ام هرحس يف لمع نإ الإ رحسلا درجمب هيلع لتقلا يعفاشلا ري ملو ؛زيزعلادبع نب رمعو

 هب لمعو «رمع رثألو ثيدحلل ىلوأ لوألاو .دمحأ نع ةياور وهو رذنملا نبا لاق هبو ءرفكلا

 . ريكن ريغ نم هتفالخ يف سانلا

 لاتقل ر ل e ديمو مهل سَو © راسلا هدو الف ات اوك تبل تفل اذإ و ُ در اًهيأكي : لافنألا ةروس يف (1)

 .[115 ء١٠ :لافنألا] 4مل ترم بسب هاب دَ وَ لإ ارْيَحَتُم وأ
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 اولا نأ :باَّطَخلا نب ٌرَمُع َبَتك» :لاق ةدّبَع نب ةلاجب نع يراخبلا حيحص يفو أ
 .رحاوس ثالث انلعقف : لاق اورا 5

 كلذكو ؛ْتَلَقَف ءاهّْنَرَحَس ِةَيراج لْيَمِب ْتَرَمُأ اهنأ» :اهنع هللا يضر ةصفح نع حصو
 . ةي ىبنلا باحصأ نم ةثالث نع ع | لاق ؟ بدنج نع حص

 اولتقا :نأ باطخلا نب رمع بتك :لاق ةدبع نب ةلاجب نع يراخبلا حيحص يفو) :لاق
 .(رحاوس ثالث انلتقف :لاق «ةرحاسو رحاس لك

 .رحاوسلا لتق ركذي مل نكل ؛هللا همحر فنصملا لاق امك يراخبلا هاور رثألا اذه
 يرصب يربنعلا يميمتلا «نيت نيتحتفب ةدبع نبا ؛ ميج اهدعب ةدحوملا حتفب (ةلاجب نع) : هلوق

 نم لتقب هنأ هرهاظو (ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ باطخلا نب رمع انيلإ بتك) : هلوق

 لوزي ال رحسلا ملع نأل كلام لاق هبو .دمحأ نع روهشملا ىلع كلذك وهو «ةباتتسا ريغ

 ىلع ديزي ال هبنذ نأل يعفاشلا لاق هبو ؛هتبوت تلبق بات نإف ؛باتتسي دمحأ نعو .ةبوتلاب
 . مهتبوتو نوعرف ةرحس ناميإ حص كلذلو هتبوت لبقتو باتتسي كرشملاو «كرشلا

 . (تلتقف اهترحس اهل ةيراج لتقب ترمأ اهنأ ةصفح نع حصو) :هلوق

 . أطوملا يف كلام هاور رثألا اذه

 ةفاذح نب سينخ دعب يب يبنلا اهجوزت باطخلا نب رمع تنب نينمؤملا مآ يه ةصفحو
 .نيعبرأو سمخ ةنس تتامو

 يراخبلا هاور امك رحاسلا هلتق ىلإ اذهب فنصملا راشأ (بدنج نع حص كلذكو) :هلوق

 هسأر نابأو اًناسنإ حبذف بعلي لجر ديلولا دنع ناك» :لاق يدهنلا نامثع يبأ نع هخيرات يف

 رمأف» :هيفو .اًلوطم لئالدلا يف ىقهيبلا هاورو «هلتقف يدزألا بدنج ءاجف هسأر داعأف ءانبجعف
N e0 يا را  

 نب دمحم نبا مامالا وه دمحأ (46ِ يبنلا باحصأ نم ةثالث نع :دمحأ لاق) :هل
 اا

 نم ةثالث نع رحاسلا لتق ءاج وأ «ةثالث نع رحاسلا لتق حص يأ (ةثالث نع) :هلوق
 . ملعأ هللاو .اًبدنجو «ةصفحو «رمع ينعي ءاي يبنلا تتاح

 .(رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب) :هلوق

 ظفاحلا ملعلا هللا نيد رصن يف يقل ام ىلع هللو هللا يف بستحملا رباصلا ءةعدبلا عماقو ةنسلا رصان ءليلجلا مامالا )١(
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 لاا ر :يلوالا

 ا فلآ: نيمو :ةعئافلا

 .امهنيب قرفلاو توغاطلاو تبجلا ريسفت :ةغلاثلا

 .سنالا نم نوكي دقو نجلا نم نوكي دق توغاطلا نأ : ةعبارلا

 . يهنلاب تاصوصخملا تاقبوملا عبسلا ةفرعم ٠ :ةسماخلا

 .رفكي رخعاسلا تأ + :ةسواسلا

 ماهو لو هنآ : ةعباسلا

 ؟هدعب فيكف ءرمع دهع ىلع نيملسملا يف اذه دوجو : ةنماثلا

 تاما كاع نك



 باب - ٤

 نطق انثدح ءالعلا نب نايح نع فوع انثدح رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ لاق

 نم ٌةَريطلاو قطلاو ةفايعلا نإ علاق ا ولا E هنأ هينأ نع ةصيبف نبا

 .(تبجلا

 ام ركذو ءايلوألا تاماركو قراوخلا نم اًئيش انهاه ىلاعت هللا همحر حراشلا ركذ :تلق

 اهنأ اونظو .لاهجلاو ماوعلا نم اًريثك ترغ يتلا ةّيناطيشلا لاوحألا نم سانلا نم ريثك هب رتغا
 :لاق مث نمحرلا ءايلوأ نم ال ناطيشلا ءايلوأ نم وه نمم هيدي ىلع ترج نم ةيالو ىلع لدت

 .ىهتنا .هعجارف «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا» : باتك مالسالا خيشلو

 نب نايح نَع فوع انثدح :رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ لاق) :ىلاعت هللا همحر لاق

 ؛ قرطلاو «ةفايعلا نإ) :لاق هل يبنلا عمس هنأ : هيبأ نع ةصيبقف نب نطق انثدح :ءالعلا

 «ضرألا يف طخي طخلا :قرطلاو ءريطلا رجز :ةفايعلا :فوع لاق «تْبجلا نم لاو

 يف نابح نباو يئاسنلاو دواد يبألو .ديج هدانسإ «ناطيشلا ةنر» :نسحلا لاق :تبجلاو

 . (هنم دنسملا : هحيحص

 . لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا وه (دمحأ لاق) :هلوق
 تس ةنس تام .روهشم ةقث «يرصبلا يلَدُهلا رّدنْعب روهشملا وه رفعج نب دمحمو

 .نيتئامو

 «يبارعألا فوعب فورعملا «يرصبلا يدبعلا - ميجلا حتفب - ةليمج يبأ نبا وه فوعو

 ةت نونامثو ات هلو ة:ةريعبوأو عبس وأ تدم اس تام ةقث

 .لوبقم «يرصبلا ءالعلا وبأ «قراخم نب نايح :لاقيو «ةيتحتلاب وه ءالعلا نب نايحو

 .قودص يرصبلا لهس وبأ نيتحتفب «نطقو
 هللادبع وبأ - ميملا مضب - قراخُم نبا - هلوأ حتفب - ةصيبق وه (هيبأ نع) :هلوق

 . ةرصبلا لزن « يباحص . يلالهلا

 لؤافتلاو ريطلا رجز :ةفايعلا :فوع لاق (تبجلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا نإ) :هلوق

 فيعي فاع :لاقي ؛مهراعشأ يف ريثكو «برعلا تاداع نم وهو ؛اهرممو اهتاوصأو اهئامسأب

 . نظو سدحو رجز اذإ ءاقيع

 .كلذك وهو .فوع هرسف اذك (ضرألاب طخي طخلا :قرطلاو) :هلوق

 مالكلا يتأيف ةريطلا امأو ءءاسنلا هلعفي يذلا ىصحلاب برضلا وه :تاداعسلا وبأ لاقو
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 فول اب طخو لقا 2 قرطلاو :ةيرطلا يضر ةةفانعلا فدعا

SNE a as 

 ةف كسلا ا راو يئاسنلاو دواد يبألو

 ےس

 ( .ىلاعت هللا ءاش نإ اهباب يف اهيلع

 ١ ىدلا لشقفلا : لصألا يف :تبجلاو :يضاقلا لاق .رحسلا : يأ (تبجلا نم) :هلوق

 .رحسلاو رحاسللو «هتلا نود نم دبعي امل ريعتسا مث (هيف ريخ

 ريسفت يف نأ حلفم نب دمحم نب ميهاربإ ركذ :تلق (ناطيشلا ةنر :نسحلا لاق) :هلوق

 دلو نيح ةنرو ؛ طبهأ نيح هنرو «نعل نيح هنر :تانر عبرأ نر سيلبإ نأ» :دّلخَم نب قب

 ىلاعت هللا نعل امل» :ريبج نب ديعس لاق .«باتكلا ةحتاف تلزن نيح ةنرو ةي هللا لوسر

 .«ةمايقلا موي ىلإ ايندلا يف اهنم ةنر لكف «ةنر نرو «ةكئالملا ةروص نع هتروص تريغت سيلبإ

 نر ةكم لي هللا لوسر حتف امل» :لاق سابع يبأ نع ريبج نب ديعس نعو «متاح يبا نبا هاور

 در دقو .توصلا :نينرلا .ةراتخملا يف ءايضلا ظفاحلا هاور .«هدونج هيلإ تعمتجا ةنر سيلبإ

 .ىلاعت هللا همحر نسحلا لوق ىنعم رهظي اذهبو / نري

 الا كا ملو (هنم دنسملا : هحيحص يف نابح نباو يئاسنلاو دواد القل

 .نسحلا مالك نودب روكذملا ريسفتلاب دواد وبأ هاور دقو . .ففوع هب هرسف ا

 نم ٌةبعش سبتقا نم» : ة4 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو) :هلوق

 هححص اذكو (حيحص دانسإب دواد وبأ هاور «داز ام داز ءرحسلا نم ةبعش سبتقا دقف موجنلا

 .هجام نباو دمحأ هاورو يبهذلاو يوونلا
 ها هتملع اذإ هتسبتقاو ملعلا تسبق :تاداعسلا وبأ لاق (سبتقا نم) :هلوق

 ةبعش ءايحلا» ثيدحلا هنمو .ةفئاطلا :ةبعشلاو .موجنلا ملع نم ةفئاط يأ (ةبعش) :هلوق

 .هنم ءزج يأ «ناميالا نم

 ا و ا ا ل ل

 ؛ ثيدحلا يف و 6 رجا تب هدعاوق يف تثحب دقو ءلطابلاب مهلاومأ لكأو
 لك «هوحنو نبلا بح ةاجانمو «ناجنفلا ةءارقو ؛فكلا ةءارق ملع هنومسي ام هلثمو .هب رفكلا هللاب نينمؤملا ىلع بجيف

 . ةكاتفلا ضارمألا هذه نم نيملسملل ةيفاعلا هللا لأسن . يصعب hS a نك لك ماو حسو لحدا لا

 وأ ںیبقہ انی كيلا ل اراک تا٤ ّنإ اًيتُكتا» : هلهأل ىسوم لاق . هب ءىفدتسيل رانلا نم ليلقلا وهو «سبقلا نم ذوخأم هلصأ (۲)

 ٠١[. :هط] «ىَدُه ٍرَّلأ َلَع دج
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 اساس ل ھل

 لا ب
 سيد هو
 ةهدذفع

 َدَقَع نم : ةريره يبا ثيدح نم يئاسنللو هذفع

orه سس س  rs2 اک > و  

 . اهْيلإ لكو اًئيش قلعت نمو تل رشف

 هملعت مرحملا (رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف) :هلوق
 نم موجنلا ملع نأب لَك هللا و حرص دقف :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 ( .[14 :هط] #ىتأ ثيح رحاسلا حلفي الو» :ىلاعت لاقو ءرحسلا
 ةدايزب لصاحلا مثالا يف داز موجنلا ملع ملعت نم .داز املك يأ (داز 7 داز) :هلوق

 رحسلا ريثأت نأ امك «لطاب ريثأتلا نم موجنلا يف هدقتعي ام نإف ءهبَعُش نم '”سابتقالا
 ا

 دقف اهيف ثقن مث ةدقع دَقَع نم» :هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنللو) :هلوق

 نم فنصملا هركذ ثيدح اذه («هيلإ لكو اًئيش قلعت نمو .ءكرشأ دقف رحس نمو «رحس
 . حلفم نبا هنسحو اًعوفرم يئاسنلا هاور دقو . يئاسنلل هازعو ةريره يبأ ثيدح

 رانيد نب رحب نب نانس نب يلع نب بيعش نب دمحأ ظفاحلا مامالا وه (يئاسنللو) :هلوق
 .قلخو ةبيتقو راشب نباو ىنثملا نب دمحم نع ىور ءاهريغو ننسلا بحاص نمح رلادبع وبأ
 ةنس نونامثو نامت هلو «ةئامثالثو ثالث ةنس تام ؛ثيدحلا للعب ملعلا يف فذ ىهتنملا هيلإ ناكو

 . ىلاعت هللا همحر

 رحسلا لمع اودارأ اذإ ةرحسلا نأ ملعا (رحس دقف اهيف ثفن مث ةدقع دقع نم) :هلوق

 :ىلاعت هللا لاق ءرحسلا نم نوديري ام دقعني ىتح «ةدقع لك ىلع اوثفنو طويخلا اودقع

 عم خفنلا وه .«ثفنلاو «كلذ نلعفي يتاللا رحاوسلا ينعي ُ؛ِدَْمْلاأ ىف ِتَمَدَّقَنلا رس نيول
 يذلا - رشلاو ثبخلاب هسفن تفيكت اذإف ءرحاسلا لعف :ثفنلاو .لفتلا نود وهو «قيرلا
 جرخيف «قير هعم اًخفن ةدقعلا كلت يف خفن - . ةثيبخلا عاورال اه هيلع نيسيو نوحسلا» هلديري

 وه دعاستي دقو .كلذل جزامملا لل نراس دال رل جزامم سفن ةئيبخلا هسفن نم

 يذلا ةرحسلا نيب عئاش وهو رشعم يبأ ىلإ بسني بيتك يف امك بيغلا ملع ءاعداك رفكلا ىلإ يدؤي ام هنم ملعتي نمل ديعولا )١(

 دالبلا يف نامزلا اذه ةرحس نم مهناوخإو نيطايشلا ندمت دقو . لوقعلا ةفعضو ءاسللا هع نور ةيبالمإ ءا اب توم

 ءاهراضحتساو حاورألا ةاجانمو «يسيطانغملا ميونتلا مسا : لثم .كلذك اًروصو ةديدج رحسلل ءامسأ اوعرتخاف ؛ةندمتملا
 ( . اًضيأ ةندمتملا ميزاعتلاو ليحلا نم عاونأب

 لمعلاو هملعتب سأب ال كلفلا ملع اذهو .اهماجحأو اهداعبأو اهلزانمو اهرادمو اهريس هب فرعي ملع :ناملع موجنلا ملع (5)

 اهيلع نمو ضرألا يف اهريثأتو نسكاوكلاو موجنلا ةيناحور ةفرعم هنأ وتم دن «يناحورلا ملعلاب فرعي ملعو .هب

 نارتقا دنع امهنارق دقع اذإ «نيجوزلا نيب ةواقشلاو ةداعسلاو ؛ةايحلاو توملاو ةعسلاو قيضلاو بورحلاو 00
 هلك ماعلا يف ثدحتس يتلا ثداوحلاب اًلودج نولمعيو «علاطلاب هنومسي ام كلذ يف مهلو .اذكب بكاوكلاو موجنلا نم
 .ملع الب هللا ىلع لوقلاو نيطايشلا مادختساو رحسلا نم عون وهو .بذكلاو لجدلا وه اذهو .ةصاخو ةماع 0



 ا :

 و

 ا يه ؟ةضعلا اه كنا لَه الأ» :لاق لك هللا لوسر نأ دوعسم نبا نعو

 عم اور اا ةلاقلا

 نبا هلاق .يعرشلا ال يردقلا ينوكلا هللا نذإب هبيصيف روحسملا ىذأ ىلع ةيناطيشلا حورلاو

 . ىلاعت هللا همحر ميقلا

 تودي. بلا نا لوا اعم جاا هنأ نت عن آد م نمو) :هلوق

 ۰ . مهضعب نع ظفاحلا هاكح امك كرشلا

 - هوجريو هيلع دمتعي ثيحب - اًئيش هبلق قلعت نم :يأ (هيلإ َلِكُو اًئيش قلعت نمو) :هلوق

 .هكيلمو ءيش لك بر هالومو هديسو ههلإو هبر ىلع قلعت نمف .'''ءيشلا كلذ ىلإ هللا هلكو
 ؟4َدَبَ يفك هلأ سلا :ىلاعت لاق ؛ريصنلا معنو ىلوملا معنف «هالوتو هظفحو هاقوو هافك

 هقلعت نم ىلإ هللا هلكو نيقولخملا نم مهريغو نيطايشلاو ةرحسلا ىلع قلعت نمو ؛[*5 :رمزلا]
 عماوج نم اذهو ؛انايع كلذ ىأر ةريصبلا نيعب رظنو قلخلا لاوحأ يف كلذ لمأت نمو .كلهف

 . ملعأ هللاو .ملكلا

 ؟هضَعلا ام مكئبنأ له الأ» :لاق اي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو) :لاق

 :(ملشف 8 «سانلا نيب ةلاقلا «ةميمنلا يه

 لاق ؛ةمجعملا نوكسو ةلمهملا حتفب «هضعلا»و مكربخأ (مكئبنأ له الأ) :هلوق

 «هضولا ام مكئبنأ الأ» :بيرغلا بتك يف يذلاو «ثيدحلا بتك يف ىوري اذكه تاداعسلا وبأ

 تهبل وهو ةفعلا نم ةلعف «ةهضعلا» اهلصأ : يرشخمزلا لاق .داضلا حتفو نيعلا رسكب

 يه١ :هلوقب هرسف مث .«نيضع» ىلع عمجتو ؛ةفشلاو َةّئَّسلا نم تفذح امك «همال تفذحف

 . ابلاغ ناتهبلاو بذكلا نم كفنت ال اهنأل «هضعلا» اهيلع قلطأف "سالا نيب كافل هلا

 ظ | . يبطرقلا هركذ

 ال ام ةعاس يف باذكلاو ُماَّمَّنلا دسفُي» :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع ربلا دبع نبا ركذو

 ةميمنلاب يعسلا رحسلا نمو» :لئاسملا نويع يف باطخلا وبأ لاقو .«ةنس يف ٌرحاسلا دسفُي

 هجو ىلع هلمعو همالكب ىذألا دصقي هنأ ههجوو : مورفلا ىف لاق ا شانلا نيب ااا

 وأ رحسلا هلمعي ام جتنيو رثؤي هنأ ةداعلاو فرعلاب فرعي اذهو ءرحسلا هبشأ «ةليحلاو ركملا
 رفكي امنإ ءرحاسلا :لاقي نكل «نيبراقتملا وأ نيلثامتملا نيب ةيوست ؛هّمكح يطعيف «رثكأ

 هرثؤي ام هلمع رثؤي امنإو ءرحاسب سيل اذهو .ءصاخ هليلدو صاخ رمأ وهو رحسلا فصول

 . اًصخلم ىهتنا .ةبوتلا لوبق مدعو رفكلا نم هب صتخا اميف الإ همكح يطعيف

 هلأ لغو :لاقو [" :قالطلا] بسس وهم لل لم لوب بول : ىلاعت لاق امك هافك هدحو هللا ىلع هبلق َقّلعَت رصق نمو (۱)
rهل 5 5 ع 1 5 م 0 رز ف سير "ير  

 هوجري هللا ريغب هبلق قلعت نمف «ديحوتلا ةصالخو ناميالا حور وه قلعتملا اذهو [۲۳ :ةدئاملا] 4َنيِنِمْوُم متنك نإ اووف
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 .«اًرخسل ِنايَبلا ّنِم نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع امهلو

 :تيجلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا نأ : ىلوآلا

 .قرطلاو ةفايعلا ريسفت *ةيناثلا

 .رحسلا نم عون موجنلا ملع نأ : ةثلاثلا

 . كلذ نم ثفنلا عم دقعلا : ةعبارلا

 لاق هيلع عمجم وهو ؛ةميمنلا ميرحت ىلع لدي وهو .ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم رهظي هبو

 .ةبجاولا ةحيصنلا ريغ يف ةميمنلاو ةبيغلا ميرحت ىلع اوقفتا :هللا همحر مزح نبا

 .رئابكلا نم اهنأ ىلع ليلد هيفو

 نيب ةموصخلا عاقيإو لوقلا ةرثك :يأ :تاداعسلا وبأ لاق (سانلا نيب ةلاقلا) :هلوق

 . «سانلا نيب ةلاقلا تشف» :ثيدحلا هنمو «سانلا

 :نايبلا («اًرحسل نايبلا نم نإ» :لاق لي هللا لوسر نأ رمع نبا نع امهلو) :لاق

 قحلا هيلع نوكي لجرلا نإف .هللا يبن قدص» :ناحوُص نب ةعصْعَص لاق .ةحاصفلاو ةغالبلا

 :ربلادبع نبا لاقو .«قحلاب بهذيف هنايبب موقلا رحسيف «قحلا بحاص نم ججحلاب نحل وهو
 ىلإ بدألا لهأ ةعامجو ملعلا لهأ رثكأ بهذو .مومذم رحسلا نأل ؛ٌمذلا ىلع ةفئاط هتلوأت

 نع هلأس لجرل زيزعلادبع ني رمع لاق دقو :لاق .نايبلا حدم ىلاعت هللا نأل ؛حدملا ىلع هنأ

 حصأ لوألاو .ىهتنا «لالحلا رحسلا هللاو اذه» :لاق .هلوق هبجعأف ةلأسملا نسحأف ةجاح

 يقع لاق: انك «سيلتو مماتلا ىلع: نرش ةف يذلا نالا هي. ةازملاو
 ريبعت ءوس هيرتعي دق قحلاو هلطابل نييزت لوقلا فرخز يف

 ريجاتا EN تلك FEE هحدمت «لحنلا جاجُم اذه :لوقت

 ريبعت ءوس هيرتعي دق قحلاو امهَمصو َتزواج امو ءاّمذو اًحدم

 ءرحسلا لمع لمعي كلذ نوكل «غيلبلا هيبشتلا نم اذه (اًرحسل نايبلا نم نإ) :هلوق

 ىتح «لاّهَجلا بولق هب ليمتسيف .قحلا بلاق يف لطابلاو «لطابلا بلاق يف قحلا لعجيف
 .ىدهلا ىلع ةماقتسالاو تاشلا هللا لانو خلا او لطابلا اولبقي

 اذكهو .حودمملا وه اذهف .هنيبيو لطابلا لطبيو «هررقيو قحلا حضوي يذلا نايبلا امأو

 . مهتانسح تمظعو لئاضفلا يف مهبتارم تلع اذهلو «مهعابتأو لسرلا لاح

 «قحلا ةيطغتو «بانطالاو باهسالا دح ىلإ جرخي مل اذإ الإ دمحي ال نايبلاف ةلمجلابو
 بابلا ثيدحك ثيداحألا لدت اذه ىلعو «مومذم وهف اذه ىلإ جرخ اذإف ؛لطابلا نيسحتو
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 . كلذ نم ةميمنلا نأ : ةسماخلا

 .ةحاصفلا ضعب كلذ نم نأ دالا

 هاور «اهناسلب ةرقبلا للختت امك هناسلب للختي يذلا لاجرلا نم غيلبلا ضغبي هللا نإ) :ثيدحو

 | ( ( .دواد قف دمحأ

 داو علم
 جا pS مرح
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 باب - ۵

 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام
 یتا ْنَم١ : لاق كك يبنلا نع هيي يبنلا جاوزأ ضعب نع هحيحص يف ملسم ىور

 .«اّمَْي َنيِعَبْرَأ ةالَص هَل ْلَيْقُت ْمَل ُهََّدَصَف ٍءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًفاّرَع

 .(مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب) :هلوق

 دعب امأو .اًريثك ثعبملا لبق اوناكو ؛عمسلا قرتسم نع ذخأي يذلا وه :«نهاكلا»

 ام :ةمألا هذه يف عقي ام رثكأو ءٍبُهْشلاب ءامسلا سرح ىلاعت هللا نأل «ليلق مهنإف ثعبملا

 هنظيف «رابخألا نم ضرألا يف عقي امب ةبئاغلا ءايشألا نع سنإلا نم مهءايلوأ نجلا هب ربخي
 نجلا نع كلذب مهل ربخملا نونظي سانلا نم ريثك كلذب رتغا دقو 02 ”ةماركو اقشك لهاجلا

 نأ رعي اعيج هرس َمُوَيَو»9 :ىلاعت لاق امك ؛ناطيشلا ءايلوأ نم وهو «هلل الو
 تلح را اأ gy ضع ا عتمتسا ار ا 0 ہشؤايلوا ل إلا م ES ا

SL O Jbنييك  E Laكنك  OLE131+  : 

 ىتأ نم» :لاق يي يبنلا نع ةي يبنلا جاوزأ ضعب نع هحيحص يف ملسم ىور) 1
 .(«اًموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ؛لوقي امب هقدصف «ءيش نع هلأسف اَفاّرَع

 اذه ركذ هنأل «يفقثلا دوعسم وبأ هركذ «ةصفح :يه (هِلَك يبنلا جاوزأ ضعب نع) :هلوق

 . اهدنسم يف فارطألا يف ثيدحلا

 ةريره يبأ نع مكاحلاو يقهيبلاو دمحأ هاور دقو «يوارلا مسال ا ضب اذكه

 ] . اًعوفرم
 افارع ىتأ نم» :ثيدح نيبو اذه نيب ضراعت ال :مهضعب لاق (اًنهاك ىتأ نم) :هلوق

 امأ ءرفك نود رفك وه : لوقي نم لوق ىلع اذه «ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف

 هنأ ثيدحلا رهاظو .نيثيدحلا نيب عمجلا هجو نع لأسيف ثيدحلا رهاظب لوقي نم لوق ىلع

 نع نوذخأي اوناك امنإ ةوبنلا لبق ناهكلا بلاغ ناكو «ناك هجو يأب هقدص دقتعا ىتم رفكي

 . نيطايشلا

 دف
3 
 ال

 سا

 بحي امب هنيرق عم ناطيشلا ملكتيو نايجانتيف ثيبخلا ناسنالا هنيرق حور عم نيرقلا ناطيشلا حور فيلات نم كلذ نأ عقاولاو )١(
 امك ناطيشلا نم اًثيرق ناسنإ لكل نإف اذكهو ءرخآلا ناسنالا نيرق رخآلا ناطيشلا نع ناطيشلا اهاقلتي يتلا رابخألا نم
 هلزنم يف هلاوحأو لئاسلا رابخأ نم نجلا ناطيش هيلإ ىحوأ امب سنالا ناطيش ربخيف «ةنسلاو نارقلا يف كلذ ءاج

 هنأو ؛تاماركو ىوقتو حالص نع كلذ نأ نولفغملاو ةلهجلا نظيف «نيرقلا ناطيشلا هيلإ هاقلأ امم هسفن ةيصوصخو

 بستني نمم ريثك هب عدخو هدقتعا نإو نالذخلا مظعأ نمو لالضلا لضأ نم اذهو «هنع باجحلا فشك دق هحالصب

 .حالصلاو ملعلا رهاظ ىلإ
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 امب َرَمَك دف لوقی امہ ُهَكَّدَصَ اًنهاك ىتأ ْنَم : لاق ةي يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 .دواد وبأ هاور ةع دمحم ىلع َلِْنأ

 7 (10 تا
 فارع ىتأ ْنَم» :[ لک يبنلا] نع امهطرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو ةعبراللو

 یب دئحُم ىلع لِ امب َرْمَك ْدَمَ «لوقي امب ُهَقَدَصَف ا

 هيك زأ هَ ز هل َرّيطت وأ َرّيطت ْنَم انِم َسْيل» :اًعوفرم نيصح نب نارمع نعو

 . ةنسلاو باتكلا لزنملاب دارملا :ىبطرقلا لاق (ِلكَي دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف) :هلوق

 الف ءهيف فقوتي مآ e ءرفك نود رفك عضوملا اذه يف رفكلا لهو .ها

 .ىلاعت هللا همحر دمحأ نع نيتياورلا رهشأ اذهو ؟جرخي الو ةلملا نع جرخي :لاقي

 .(افوقوم هلثم دوعسم نبا نع ديج دنسب ىلعي یبالو) : لاق

 دنسملاك فيناصتلا بحاص مامالا يلصوملا ىنثملا نب يلع نب دمحأ :همسا ىلعي وبأ

 ةمئألا نم ناكو ء«قلخو ةبيش يبأ نب ركب يبأو ةمثيخ يبأو نيعم نب ىيحي نع ىور ؛هريغو
 وأ اًنهاك ىتأ نم» :هظفلو اًضيأ رازبلا هاور رثألا اذهو ؛ةئامثالثو عبس ةنس تام ؛ظافحلا

 نهاكلا رفك ىلع ليلد هيفو الي دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف اًرحاس

 كلذو هب ئضريو كلذ دقتعي امهل قدصملاو ؛رفك كلذو بيغلا ملع نايعدي امهنأل ءرحاسلاو

 اضيأ رفك
 أ مقل نطل وأ ر نع فض سو داغر هع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو) :لاق

 le ىلا نقف aE E نأ مق وهلا نيم نأ ES وكل لأ نوح

 ثيدح نم نسح دانسإب طسوألا يف يناربطلا هاورو ؛ديج دانسإب رازبلا هاور اهلك دمحم ىلع
 ظ . (هرخآ ىلإ «اًنهاك ىتأ نمو» :هلوق نود سابع نبا

 ةناهكلا نأ مدقتو رئابكلا نم رومآلا هذه نأ ىلع :لدب ديدش ديعو هيف (انم سيل) :هلوق

 ظ رفك رحسلاو

 ىنعم اذكو .هعباتو هل ريطتملا لوق لبق يأ (هل ريطت وأ) ةريطلا لعف يأ (ريطت نم) :هلوق

 )١( لصألاب ضايب .
 ر سڪ قا قردت مو داخلا ىف ام سو تقلا فرو الا مع ۽ هد هلل نل نرمل باتكلا يف نأ كلذو (۲)

 ًآَهُمْلَعَي ال ِبْيَعْلَأ ُحَياَفَم ٌمَدْنِعو ش# : ماعنألا ةروس يف لاقو ٤ :نامقل] # ْرْيِبَح ميلَع هَ َّنِإ ومت ٍضَأ ياب سف كدت امو
 فارعلا قدص نف 4ٍِلوُسَر نم ئَضترأ نم الإ © ادا ءويِْبَع لع ٌرهظي الف ِيِيَمْلَ مللع# :نجلا ةروس يف لاقو وه الإ

 .رفك اهبذك نمو «تايآلا هذهب بذك دقف نهاكلاو

 .رفك ةناهكلا نأو ؛كرش ةريطلا نأ نم مدقت ام يفاني ال وهو «بجاولا ناميالا يفن ىلع ليلد هيف ()
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 امب رمك لهمف لوق امب هدد صد انهاك ا نمو ل رحس وأ رحس وأ « هل

 . ليج دانسإب نالا هاور E دمحم

 نمو)» : هلوق لود سابع نبا ثيدح نم نسح دانسات طسوألا يف يناربطلا هأورو

 .هرخآ ىلإ «ىتأ

 هل ٌرحاسلا لمع نم كلذكو «هعباتيو هقدصيو نهاكلا يتأي يذلاك :«هل َنِهْكُت وأ نّهَكَت وأ)
 .رحسلا

 ءاكرش امإ اهنوكب هَ هللا لوسر هنم 'ئرب دقف اهاطاعت نمع رومألا هذه ىقلت نم لكف

 لطابلا هلوبقل ؛لعافلاك وهف هيلع عباتو كلذب يضر نمف ءرحسلاو ةناهكلاك اًرفك وأ .ةريطلاك
 . هعابتاو

 نعاض ىريصلا رازبلا ركبوا ؟قلاكلادبع ن ىرمغ ن دخ آ ئه نارا اور ) لوف

 .نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس تام ؛قلخو ىنثملا نباو راشب نبا نع ىورو .ريبكلا دنسملا
 ءاّرفلا دوعسم نب نيسحلا وه - نيتحتفب - يوَْبلا (هرخآ ىلإ . . . يوغبلا لاق) :هل

 ةنس لاوش يف تام ؛اًدهاز اًهيقف ةقث ناك «ناسارخ لهأ ملاعو فيناصتلا بحاص ؛يعفاشلا

 ۰ .ىلاعت هللا همحر ةئامسمخو ةرشع تس

 نع ربخي يذلا وه فاّرعلا نأ :هرهاظ (رومألا ةفرعم يعدي يذلا :فاّرعلا) :هلوق

 .اهناكمو ةلاضلاو اهقراسو ةقرسلاك عتاقولا

 لاّمّرلاو مجنملاو نهاكلل مسا فاّرعلا نإ :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 . فشكلا يعدي وأ بيغلا ملع يعدي يذلا رزاحلاك «مهوحنو

 .هانعم وه مهضعب دنعو «فاّرعلا مسا يف لخدي مّجنملاو :اًضيأ لاقو

 يكحو «ءاملعلا نم هريغو يباطخلا دنع نهاكلا مسا يف لخدي مجنملاو :اًضيأ لاقو

 ةهج نم هب قحليف «هنم الاح أوسأو «نهاكلا سنج نم وه :نيرخآ دنعو .برعلا نع كلذ
 يلا

 .ثبخأ رحاسلاو ءرحسلا نم فّرَط ةفاّرعلا :دمحأ مامالا لاقو

 رثأتسا دقو ؛بيغخلا ملع يعدي يذلا :رزاحلاو «مجنملا :فاّرعلا :تاداعسلا وبأ لاقو

 هي ىلا هلا
 ان وهوة نتاع هی مهدنع رجزلا ناسحإب رهتشا نم :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 لخاد امإ وهف تابيغملا نم ءيشلا ملع ةفرعم يعدي نم نأ ةفرعم :اذه نم دوصقملاو

 رومألا ضعبب ربخملا ةباصإ نأ كلذو .هب قحليف ىنعملا يف هل كراشم امإو «نهاكلا مسا يف

 رجزلاو لأفلاب نوكيو نيطايشلا نم وه ام هنمو .فشكلاب نوكي نايحألا ضعب يف ةبئاغلا
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 قورسملا ىلع اهب لدتسي تامدقمب رومألا ةفرعم يعدي يذلا فارعلا :يوغبلا لاق

 .كلذ وحنو .ةلاضلا ناكمو

 : ليقو .لبقتسملا يف تابّيغملا نع ٌربخُي يذلا وه :نهاكلاو «نهاكلا وه :ليقو

 .ريمضلا يف امع ربخي يذلا

 نمم مهوحنو لاّمّرلاو مّجنملاو نهاكلل مسا :فارعلا :ةيميت نبا سابعلا وبأ لاقو

 .قرطلا هذهب رومألا ةفرعم يف ملكتي

 مولع نم اذه وحبو ‹رحسلاو ةناهكلاو ميجنتلاو ضرألا ی طخلاو ىصحلاب تناويقلاو ةريطلاو

 ناهكلاو ةفسالفلاك :مالسلا مهيلع لسرلا عابتأ نم سيل نم لك :ةيلهاجلاب ينعنو .ةيلهاجلا

 مهل نوبل موقل مولع هذه نإف نكي ىلا تعم لبق اوناك نيذلا برعلا ةيلهاجو «نيمجنملاو

 وأ اًنهاك اهبحاص ىمسي رومألا هذه لكو '”ملسو مهيلع هللا ىلص لسرلا هب تءاج امب ملع

 مولعلا هذه ترو دقو .ديعولا هقجل نولوقي امب مهقدصف مهاتأ نمف ءامهانعم يف وأ افاّرع

 كلذ نأو ءايلوأ مهنأ اوعداو «هملعب هللا رثأتسا يذلا بيغلا ملع اهب اوعداف ماوقأ مهنع

 . ةمارك

 ناطيشلا ءايلوأ نم وهف تابيغملا ضعبب هرابخإب لدتساو «ةيالولا ىعدا نم نأ بير الو

 وأ ءاعدب امإ «يقتلا نمؤملا هدبع دي ىلع هللا هيرجي رمأ ةماركلا نإ ءنمحرلا ءايلوأ نم ال

 لوقيو يلو هنأ يعدي نم فالخب ءاهيلع هل دي الو ءاهيف يلولل عنص ال ةحلاص لامعأ

 نإو ؛بابسألا نم انركذ امب لصحت دق رومألا هذه نإف .تابيغملا ملعأ ينأ اوملعا :سانلل

 اهعم نوبذكيف» :ناهكلا فصو ىف ليي ىبنلا لاق اذهلو . بلاغلا ىف ةبذاك ةمرحم اًيابسأ تناك

 نمم ناهكلا ليبس كلس نم لاح اذكهو «ةئام نوبذكيو ةرم نوقدصي مهنأ نيبف «ةبذك ةئام

 هاوعد ىف نل ؛هيذك ىلع ليلد هاوعد سفن نأ عم « سانلا رئامض یف امب ملعلاو ةيالولا ىعدي

 اذه سيلو ؛[۳۲ :مجنلا] نشأ ارث الم :ىلاعت هلوقب اهنع َيهنملا سفنلا ةيكزت ةيالولا
 فيكف ءمهبر نم مهفوخو ؛اهل مهبيعو مهسوفن ىلع ءارزالا مهنأش نإف ءءايلوألا ن نم

 ةلزنملا بلط كلذ نمض يفو !؟بيغلا ملعن انأو ءءايلوأ اننأ اوفرعا :نولوقيو سانلا نوتأي

 هللا يضر نيعباتلاو ةراحصلا لاحب كبسحو .رومألا هذهب ايندلا صانتقاو قلخلا بولق ىف

 نونظلاو تاداعلاو ديلاقتلا ىلع دامتعالاو «ةمحرو ىذه هلسر ىلع هللا نم لزنملا ملعلا نع ضارعالا :ةيلهاجلا ىنعمو )١(
 جوي َنِجْلاَو إلآ نيس اودع 2 لكل اَنَلَمَج كيدكو# :ىلاعت هللا لوق اهددحيو «نيطايشلا هب يحوي امو «تاصرختلاو
 ءاهنم اًرشو ىلوألا ةيلهاجلا لثم مويلا سانلا ىلإ ةيلهاجلا تداع دقو ١١7[ : ماعنألا] وع ٍلَوقْلا َفرَحُي ٍضَعب لإ ْمُهُّضْعَب
 ىحلو مئامع مهنم كنرغي الو . طقف مهيلع ةجح امهدوجوف «نيروجهم امهوذختا مهنأل ثيدحلاو نآرقلا دوجو عنمي الو

 اًرون هل هللا لعجي مل نمو «رقبلاو لبالا بانذأ نوعبتي نم ةيلقع نم اًرش نوكت دق ةيماع ةيلقعو ةيلهاج الإ اهءارو امف روصو
 .رون نم هل امف
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 لَعف ْنَم ىرأ ام» :- موجنلا يف نورظنيو داج ابأ نوبتكي موق يف - سابع نبا لاقو

gh ۱75 0 ي  E 

 .(قالخ نم هللا دنع «هل كلذ

 هللاو ال ! ؟ءيش تناحطشلاو يواعدلا هذه نم مهدع ناكفأ .ءايلوألا تاداس مهو ء مهلع

 رمع ناكو .هنع هللا يضر قيدصلاك «نآرقلا أرق اذإ ءاكبلا نم هسفن كلمي ال مهدحأ ناك لب

 نم هدرو يف ةيآلاب رمي ناكو «هتالص يف يكبي فوفصلا ءارو نم هجيشن عمسي هنع هللا يضر

 يف ىلاعت هللا هركذ ام ءايلوألا تافص يف كيفكيو «هتالص ىلإ موقي مث رانلا نم افوخ اليلق

 تافصلا كلتب نوفصتملاف ''"روطلاو تايراذلاو ناقرفلاو نينمؤملاو دعرلا ةروس يف مهتافص
 نم :هب صتخا اميف نيملاعلا بر ٍةعزانمو بذكلاو ىوعدلا لهأ ال «ءايفصألا ءايلوألا مه

 كلذل يعدملا نوكي فيكف رک بيغلا ملع هاوعد درجم لب «بيغلا ملعو ةمظعلاو عءايرتكلا

 نع مولعلا هذه اوثرو نيذلا نيرتفملا ءالؤهب بطخلا دتشاو ررضلا مظَع دقلو ؟هلل الو

 :ةرخالاو اينذلا ىف ةفاعلاو ةمالسلا هللا لات :«فؤلقلا نفاخ لغ اهب اوتيبلو «قيكرتكملا

 نع يناربطلا هاور رثألا اذه (هرخآ ىلإ داجابأ نوبتكي موق يف سابع نبا لاقو) :هلوق

 .موجنلا يف سراد داج يبأ فورح مْلَعُم َبَر» هظفلو .فيعض هدانسإو .اًعوفرم سابع نبا

 موجنلا يف رظان بر» : ظفلب هنع هيوجنَر نب ديمح هاورو «ةمايقلا موي قالخ هللا دنع هل سيل

Bhقالخ ل يبا )» . 

 ر د 3 وه ا n 85 5 0 0 ا يبأ» 0 )

 .هب سب الف لمجلا باسحو ىجهتلل اهملعت امأف .ديعولا هيف ءاج يذلا وهو

E: هلوقو: [۲دعرلا] 74 ىلإ تايآلا شيلا ت ا الو هنأ دهم نوب نينا 0 ببدل اور کذب اإ : ىلاعت هلوق ٩-٤: )١( 

 با نو هل نول يللا ايمو اوما: ترا © تود نيل وأ ركزو الآ هلأ نكذب ولف. نطو اوما:
 ىلإ تايآلا وفض ہہر َةَيْسَح نم مه بلا نل :هلوقو [۲۹ ۰۲۸ :دعرلا] ٠١ و ا دما :نونمؤملا]

 ىلإ تايآلا اسكس أولا واهلا ْمُهَبطاَح الو انبوَه رأل لع شب تلا نما  ۷١َتِإ# :هلوقو ]۳-۷1 : ناقرفلا]

 :تايراذلا] ۱۹ ىلإ تايآلا نويَ ِتّنَج ىف َنيِقّيُمْل  ]۱۹-۱١ىلإ تايآلا سیمو تح یف َنيِقّنَمْلا َّنإ# :هلوقو ۲۸

 .[۱۷-۲۸:روطلا]

 هللا ءايلوأ مهو ؛هلهأو ناميالا فصو يف نآرقلا تايآ رثكأ لب ءاّدج ةريثك نينمؤملا تافص ميركلا نآرقلا يفو اذه

 دقتعي نأ اًفيثك اًقاطن بولقلا ىلع برض لهجلا نأ ىلع لئالدلا لدأ نمو .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا

 هلل نوعكري الو «خسولاو رذقلا ةياغ يف مهو مهبايث ىلع نولوبي موق يف نمحرلا دابعل ةعيفرلا ةجردلا هذه سانلا
 الو «نيلهاجلا كئلوأ اهب ُنِتْفَي ةملكلاب مهتتسلأ ىلع ناطيشلا ملكت امبرو ؛ةيناويحلا الإ ةمعن لك اوبلُس دقو ؛ةعكر

 هللاب الإ ةوق .

 ةضفارلا عضو نم هنأ رهاظلاو ءرفكلا ىهتنم يف ريثك مالك كلذ يف مهلو ؛قداصلا رفعج ىلإ نوكرشملا نولاجدلا هبسنيو (۲)

 .لوعم لك مالسالا مده يف اولمعأف دوهيلا مهفلسل اوباجتسا نيذلا



Yo0 

 : لئاسم هيف

EELنآرقلاب ناميالا عم نهاكلا قيدصت عمتجي ال . 

 .رفك هنأب حيرصتلا : ةيناثلا

 ل وبكت نق رگ : ةثلاشلا

 .هل ريطت نم ركذ الا

 ي رم ن ركذ :ةسماخلا

 :داحت انآ ملت نم نكذ :ةسداسلا

 .فارعلاو نهاكلا نيب قرفلا ركذ : ةعباسلا

 . ميجنتلا باب يف يتأيس امك اًريثأت اهل نأ نودقتعيو :يأ (موجنلا يف نورظنيو) :هلوق

 :ىلاعت لاق امك مهمولعو مهفراعم نم لطابلا لهأ هاتؤي امب رارتغالا مدع :دئاوفلا نم هيفو

 نور تش قي ذاك ام مهي قا ليلا نت مهد امي ارك تالاب لر تاج افا
 .[۸۳ :رفاغ]
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 باب - 5
 ةرشألا يف َءاج ام

 هاور (ناطْيَّشلا لمع ْنِم ّيِه» :لاقف ؟ةرشنلا نع لئس ةي هللا لوسر نأ رباج نع

 .هلك اذه 500 نبا :لاقف اهنع دمحأ لئُس u دقاق واو دخ كتمبا لوحعا

 ُلَحَيأ .هتأرما نع 1 وأ بط هر لجر :ةحسفلا حا تلق :ةداتق نع يراخبلا ىفو

 .ها .هنع هني ملف عفني ام امأف ءحالصالا هب نوديري امنإ ءهب سأب ال :لاق ؟رْشْنُي وأ هنع

 .(ةرشنلا نق ءاح ام باب) :هلوق

 «ةيقرلاو جالعلا نم برض ةرشنلا :تاداعسلا وبأ لاق .سوماقلا يف امك ؛نونلا مضب

 ؛ءادلا نم هرماخ ام هنع اهب رشني هنأل ةرشن تيس «نجلا نم اسم هب نأ نظي نم هب جلاعي

 .لازيو فشكي ا

 اط لعلف» :ثيدحلا هنمو ءاّريشنت هنع ير دقو :«رحسلا نم هلا : نسحلا لاق

 .هاقر : أ ؛ نسانلا تز ذوعأ لقب هرشن مث «هباصأ

 فرعي نم الإ هيلع ردقي داكي الو «روحسملا نع رحسلا لح ةرشنلا :يزوجلا نبا لاقو

 ب رخسلا

 نم يه :لاقف ةرشنلا نع َلْيَس» هيَ هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر رباج نع) :لاق

 دوعسم نبا :لاقف ءاهنع دمحأ لئس» :لاقو «دواد وبأو .ديج دنسب دمحأ هاور «ناطيشلا

 .(«هلك اذه هركي

 باتك يف دايز نب لضفلاو .هننس يف دواد وبأ هنع هاورو دمحأ هاور ثيدحلا اذه

 .رباج نع [هبنم نب بهو همع نع] هبنم نب لقعم نب ليقع نع قازرلا دبع نع لئاسملا
 .هدانسإ ظفاحلا نسحو «ديج دانسإ :حلفم نبا لاق .هركذف

 يتلا ةدوهعملا ةرشنلا : يأ دهعلل (ةرشنلا) يف ماللاو فلألاو (ةرشنلا نع َلْيُس) :هلوق

 .ناطيشلا لمع نم ىه ءاهنوعنصي ةيلهاجلا لهأ ناك
 هللا همحر دمحأ دارأ (هلك اذه هرکی دوعسم نبا :لاقف ا نم ليس :لاقو) :هلوق

 . اًقلطم مئامتلا قيلعت هركي امك ناطيشلا لمع نم يه يتلا ةرشنلا هركي دوعسم نبا نأ

 : هتأرما نع ذي وأ بط هب لجر» :بيسملا نبال تلق :ةداتق نع يراخبللو) :هلوق
 ( .«هنع هني ملف عفني ام امأف حالصالا هب نوديري امنإ :هب سأب ال :لاق ؟رْشَنُي وأ «هنع لكلا

 .نيعباتلا ظفحأ نم هيقف ةقث يسودسلا - لادلا رسكب - ةماعد نبا وه (ةداتق نع) :هلوق

 .ةئامو ةرشع عضب ةنس تام «همكأ دلو هنإ اولاق



 رات 1 دعتلا هل هنأ نسحلا نع يورو

 رحسب لح :ايهدخا ناعوت يهو ر عنف رجلا رخ اا : ميقلا نبأ لاق

 رشتنملاو رشانلا برقتيف ءنسحلا لوق لمحي هيلعو .ناطيشلا لمع نم يذلا وهو «هلثم

 ا 2: معلا + للا تلح لاقي هج نا اطا رك كدي ر ةفلوق
 .ميلس :غيدلل لاقي امك .الؤافت بطلاب رحسلا نع اونك :لاقيو . رجس

 ءادلا نم رحسلاو بط :ءادلا جالعل لاقي .دادضألا نم بطلا :يرابنألا نبا لاقو

 . بط :هل لاقي

 سبحي :يأ .همجعم لاذ اهدعبو ةمجعملا ءاخلا ديدشّتو ةزومهم واولا حتفب (ذخؤي) :هلوق

 .رحاسلا هلوقي يذلا مالكلا :- ةزمهلا مضب - ةذخألاو .اهعامج ىلإ لصي الو هتأرما نع
 .لوعفملل ينبم ءاحلا حتفو ءايلا مضب (لحُيأ) :هلوق

 .ةمجعملا ديدشتب (رشني وأ) :هلوق

 ةلازإ :يأ ءحالصالا اهب نوديري مهنأل اهب سأب ال ةرشنلا نأ :ينعي (هب سأب ال) :هلوق

 ال ةرشنلا نم عون ىلع لمحي بيسملا نبا نم اذهو «حالصإلا هب داري امع هني ملو ؛رحسلا

 .رحس هنأ ملعي
 نبا هركذ رثألا اذه («رحاس الإ رحسلا لحي ال» :لاق هنأ نسحلا نع يوُرو) :هلوق

 .ديناسملا عماج يف يزوجلا
 :يراصنألا فعلا - ةلمهملاو ةيتحتلاب - راسي :همساو نسحلا يبأ نبا وه :نسحلاو

 . نيعستلا براق دقو «هللا همحر او س ةنيب تام «نيعباتلا رايخ نم مامإ «هيقف ةقث .مهالوم

 .هلثم رحسب لح :ناعون يهو «روحسملا نع رحسلا لح ةرشنلا :ميقلا نبا لاق) :هلوق
 نبا هاور ام :ةزئاجلا ةرشنلا ةفص يف ءاج اممو (هرخآ ىلإ . . .ناطيشلا لمع نم يذلا وهو

 رحسلا نم ءافش تايآلا ءالؤه نأ ينغلبا لاق ام اج , ثيل نع خيشلا وبأو متاح يبأ

 سنوي ةروس يف يتلا ةيالا :“روحسملا سأر ىلع ٍّبَصُي مث «ءام هيف ءانإ يف ْأَرْقَت ؛هللا نذإب

 لَك هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاب لمعي امنإو ؛ امهريغ الو '*”هيقلا نبا يأرب الو ميلس يبأ نب ثيل يأرب هيف لمعي ال اذه لثم )١(
 ىلع ال نييليئارسالا ةنس ىلعف هبنم نب بهو نع لقني امو .ميقلا نبا الو ميلس يبأ نبا لوقي امم ءيش هيب هنم ءيجي ملو
 ضعي نأ هسفنل حصانلا نمؤملا ىلعو .ربكألا كرشلا مث عدبلا تلخد لهاستلا اذه باب نمو .نيلسرملا ريخ ىده

 لكف نوكي نمع تناك نإو تاثدحملا بنجتيو مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلاو ةي هللا لوسر يده ىلع ذجاونلاب

 . لب هللا لوسر الإ هيلع دریو هلوق نم ذخؤي دحأ

Eهوحنو  Eyاا  eTهللا 7 ل لاق دقو ا  
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 تاذوعتلاو ةيقرلاب ةرشلا : ىناثلاو «روحسملا نع هام لطيبيف « بحي امی ناطيشلا ىلإ

 .زئاج اذهف .ةحابملا تاوعدلاو ةيودآلاو

 .ةرشنلا نع ىهنلا "كوالا

 .لاكشألا ليزي امض ةف ضع لار هغ ىلا نيب :قرفلا : ةيناثلا

 هلا نو © َنِيِسْنَمْلا لمع مضي ال هنأ نإ ههلِطْبْيَس هلا َّنِإ رحل وب مشنج ام یوم لاق اوَقْلَأ اًملَّم# a ا ا ا _ لا رم ا وع هيد
Ey 22هس ررر مريخ ر اا د لع م سم تس م 5 2 وو2 ر ےس 7  

 م وک اه لطرو. نأ مقوف#' :هلوقو [۸۲ 2.4١ :سنوي] 4َنوُمِرَجَمْلا هرك وو يملك نحل

 شالا ملعب 3 رجس دك اص اک لوقو: ا001 فارعألا] عبرألا تايآلا رخآ ىلإ
 3 ع

 .[14 :هطإ] نأ ُتْيَح

 مث تاوسح ثالث هنم وسحي مث «لقاوقلاو يسركلا ةيآ هيف أرقيو ءاملاب هبرضي مث «نيرجح نيب

 .هلهأ نع سبح اذإ لجرلل ديج وهو «هب ام لك هنع بهذي هب لستغي
 ةيودألاو تاوعدلاو تاذوعتلاو ةيقرلاب ةرشنلا يناثلاو» :ميقلا نبا ةمالعلا لوق :تلق

 نم ةرشنلا زاجأ نم مالك لمحي هيلعو ءاذه لثم ىلإ هللا همحر ريشي «زئاج اذهف ةحابملا

 .ءاملعلا

 ةحابملا ةيودألاو تاوعدلاو نآرقلاب ناك امو «مرحيف رحسلاب هنم ناك ام نأ :لصاحلاو

 ةءارقلا تناك اذإ «عرشلا ةهج نم روذحم هب سيل ىضرملا ىلع هبصو ءاملا يف ةءارقلابو ردسلاب يوادتلا نأ ملعي اذهبو

 .قيفوتلا ىلو هللاو .اًحابم ءاودلا ناكو ةميلس



 1١[. :فارعألا] 4نوُمَلْمَي ال مهر لو أ دنع مُر لإ لآ :ىلاعت هللا لوقو

 . (ريطتلا يف و ءاح ام باب) :

 دقو ؛ءايلا حتفو ءاطلا رسكب «ةريطلا»و «ريطتي رّيطَت ردصم «هيف ديعولاو هنع ىهنلا نم 1
 ةنزلا هذه ىلع رداصملا يف ىجَي ملو «ةريخ ريخت لاقي امك «ةريط ريطت نم ردصم مسا ‹ نكست

 نع مهدصي كلذ ناكو ءامهريغو ءابظلاو ريطلا نم حراوبلاو حناوسلاب ريطتلا هلصأو ءامهريغ

 يو تو الو عفن بلج يف هل ريثأت ال هنأ ربخأو ؛ هلطبأو عراشلا هامنف ‹ مهدصاقم

 :تلق .هنمايم كالو ام :لاق ؟حناسلا ام : تلق جاجعلا نب َةَيْؤُر تلأس» : يتئادملا لاق

 يذلاو ‹ حيطنلاو حطانلا وهف كمامأ نم ءىجي يذلاو . هرسأيم كالو ام : لاق ؟حرابلا امف

 .(ديعقلاو دعاقلا وهف كفلخ نم ءيجي

 ناطيشلا ءاقلإ نم اهنوكل ؟بجاولا ديحوتلا لامكل ىفانملا كرشلا نم ةريطلا تناك املو

 لامك يفاني امم اًريذحت ديحوتلا باتك ىف هللا همحر فنصملا اهركذ '''هتسوسوو هفيوختو

 . بجاولا ديحوتلا
 ىلاعت ركذ ١١[ :فارعألا] (ةيآلا لأ دنع َمُهَرَط اَمَّنِإ الأ» :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق

 و ئمومب أو يرطب ا نو 590 6 ا اولا دمك - اًدِإَه# :هلوق قايس يف ةيآلا هذه

 ةيفاعلاو ةعسلاو بصخلا يأ «ةنسحلا مهتباصأ اذإ اوناك نوعرف لآ نأ :ىنعملا ا

 نحنو «هب نوقيقحلاو نوريدجلا نحن أ هذه انل :اولاق - هريغو دهاجم هرسف امك -

 ىسوم ببسب اذه :نولوقيف «هعم نمو ىسومب اوريطت طحقو ءالب يأ .ةئيس مهبصت نإو .هلهأ
 : مهرئاط» : سابع نبا لاق هلأ َدنِع ْمُهُرْبْط اَمَّنِإ## :ىلاعت هللا لاقف مهمؤشب انباصأ هباحصأو

 نم مؤشلا مهءاج امنإ :يأ (هلّبق نمو هللا دنع مهمؤش» :ةياور يفو «مهل ردقو مهيلع ىضق ام

 .هلسرو هتاياب مهبيذكتو مهرفكب هلبق

 اوملعل اولقعو اومهف ولو «نوردي ال لاهج مهرثكأ نأ : يأ (نوملعي ال مهرثكأ نكلو) :هلوق

 .هعبتاو هب نمآ نمل حالفلاو ةداعسلاو ةكربلاو ريخلا الإ مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج اميف سيل هنأ

 رئاط يف رضلاو عفنلا داقتعاو «هريغ رضي الو عفني ال يذلا هللا ىلع لكوتلل اهتافانمو ءاّعمطو اًفوخ اهب بلقلا قلعتب كلذو )١(
 نيميلا تاذ تاكرحلا هذهل نأ داقتعاف .اهنوؤشو اهشياعم ةرورض يف ءيجتو بهذت امنإو ءدصق الو هدنع ملع ال هوحنو

 يف يمعو لهجلاو تافارخلا نكمتو «رطفلا داسفو لوقعلا فخس نم رض عفد وأ ريخ بلج يف اًرثأ لامشلا تاذو
 اهل اودقتعا اهلا نقتسمل اهتارادمو اهجورب يف يرجت ىلاعت هللا اهرخس يتلا موجنلا يف ذ نيمجنملا داقتعا اذهو ‹بولقلا

 .مالسلا هيلع ميهاربإ مهيلإ هللا ا نيذلا ةئباصلا داقتعا وهو نوكلا يف اًريثأت
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 ةَماه الو ةَّريِط اَلَو ىَوُدَع ال» :لاق للك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .هاجرخأ (َرْفَص الو

 مكظح - ملعأ هللاو - ىنعملا ١9[ :سي] ةيآلا ( کم کریط اولا ىلاعت هلوقو) : هلوق

 الو انلجأ نم وه سيل «نيحصانلا مكتفلاخمو مكلاعفأ ببسب ؛مكعم رش نم مكبان امو
 هببس وهف رشلا نم هب عقو امف ءهعم ملاظلا يغابلا رئاطف .مكناودعو مكيغبب لب .انببسب

 َنيِمرجلَك نَا ُلَمْجَسأ## :ىلاعت لاق امك ءهلدعو هتمكحو هردقو هللا ءاضقب كلذو .هل بلاجلا

 عجار ا 4 کما : ىنعملا نوكي نأ لمتحيو ۳١[ 25 :ملقلا] 4 ا 0

 .مالكلا يف صاصقلا باب نم اذهو «مكيلع دوعي امنإ مكل لصح يذلا ريطتلاف «مكيلع

 نبا هركذ ''"«مكيلعو :اولوقف باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هريظنو

 . هللا همحر ميقلا

 انومتلباق هللا ديحوتب مكانرمأو مكانركذ اَنأ لجأ نم :يأ 4 نيأإ# :ىلاعت هلوق
 . !؟انب متريطت هاب مكانركذ نإأ :ةداتق لاق تورم موه مسا لب :مالكلا اذهب

 هللا مهمذ دقو «نيكرشملاو ةيلهاجلا لهأ لمع نم ريطتلا نأ :ةمجرتلل نيتيآلا ةبسانمو
 ثيداحأ يف يتأيس امك .كرش هنأ ربخأو ريطتلا نع هيب هللا لوسر ىهن دقو ؛مهتقمو هب ىلاعت

 .بابلا

 الو ةَريط الو ىّودع ال» :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبا نعو) : لاق

 وع الو ءوت الو ملسم داز هاج را (رفَص الو ةّماه

 هيدعي ءادلا هادعأ :لاقي ءىوعرلاك .ءادعإلا نم مسا وه :«ىودعلا» تاداعسلا وبأ لاق
 .ءادلا بحاصب ام لثم هباصأ اذإ :ًءادعإ

 هريغ ىلإ اهبحاص نم ةلعلا ةزواجم وهو ءءادعإلا نم مسا وه «ىودع ال» :هريغ لاقو
 .رهاظلا وه لوألاو .ةلعلا ىلإ اهتفاضإ وأ ءةلعلا ةيارس سفن يفنملاو

 الب يبنلا نع ثدحيو ؛«ىودع ال١ :ثيدحب ثّدحي ناك ةريره ابأ نأ ملسمل ةياور يفو
 ضرمم دروي ال» :ثيدح ىلع رصتقا ةريره ابأ نإ مث (ٌحِصُم ىلع ضرمُم دروُي ال» :لاق هنأ

 نأ ىبأف ءهب ثدحت كانعمس :اولاقو هوعجارف «ىودع ال١ :ثيدح نع كسمأو (حصم ىلع

 خسن وأ ةريره وبأ يسنأ يردأ الف :- ةريره يبأ نع يوارلا - ةملسم وبأ لاق .هب فرتعي

 .؟رخآلا نيلوقلا دحأ

 ؛ هللادبع نب رباجو .كلام نب سنأ :ةباحصلا نم ةعامج «ىودع ال» :ثيدح ىور دقو

 )١( وبأو .ملسمو «يراخبلا هاور  EEهع هللا يضر ا قع «هجام نباو .يذمرتلاو .
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 موذجملا نم ثيدحلا اذه تاياور ضعب يفو ؛مهريغو ءرمع نباو نديزي نب بئاسلاو

 ظ ( ED ES امك

 حالصلا نبا هعبتو ؛يقهيبلا لوق :هيف ليق ام نسحأو .كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 هدقتعي يذلا هجولا ىلع «ىودع ال» :هلوق نإ :مهريغو حلفم نباو «بجر نباو «ميقلا نب
 دقف الإو .اهعبطب يدعت رومألا هذه نإو «ىلاعت هللا ريغ ىلإ لعفلا ةفاضإ نم ةيلهاجلا 1

 :لاق اذهلو «كلذ ثودحل اًببس ضارمألا نم ءيش هب نم حيحصلا ةطلاخم هتئيشمب هللا لعجي

 :نوعاطلا يف لاقو «حصم ىلع ضرمم دروي ال» :لاقو «دسألا نم رفت امك موذجملا نم رف

 نبا نع يذمرتلاو دمحألو .ىلاعت هللا ريدقتب كلذ لكو «هيلع مدقي الف ضرأ يف هب عمس نم»
 بلا نم ةا نإ هللا لورا يبارعأ لاقف ؛اًنالث اهلاق «ءيش يدعي ال١ : اًعوفرم دوعسم

 برجأ نمف :ِلَك هللا لوسر لاقف ؟اهلك ٍبّرْجتَف ةميظعلا لبالا يف هبنذب وأ ريعبلا رَمْشِوِب نوكت
 اهبئاصمو اهتايح بتكو سفن لك هللا قلخ ءرفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع ال ؟لوألا

 .«اهقزرو
 يف ناك اذإ رشلا بابسأ ءاقتاب رومأم دبعلاو «هردقو هللا ءاضقب هلك كلذ نأ يك ربخأف

 وأ كلهي هنأ ةداعلا ترج امم - رانلا يفو ءاملا يف هسفن يقلي الأ رمؤي هنأ امكف .ةيفاع
 هذه نإف .نوعاطلا دلب ىلع مودقلاو وا : ضيرملا ةبراقم بانتجا كلذكف - رضي

 الو هريغ قلاخ ال ءاهتاببسمو بابسألا قلاخ وه هناحبس هللاف .فلتلاو ضرملل بابسأ اهلك

 ةو ندم

 ضعب ةرشابم ىلع سفنلا تيوقف هردقو هللا ءاضقب ناميالاو هللا ىلع لكوتلا يوق اذإ امأو
 ةرشابم زوجت لاحلا هذه يفف ؛ررض هب لصحي الأ هنم ًءاجرو «هللا ىلع اًدامتعا بابسألا هذه
 هاور يذلا ثيدحلا لمحي اذه ىلعو «ةصاخ وأ ةماع ةحلصم تناك اذإ اميس ال كلذ

 لك :لاق مث «ةعصقلا يف هعم اهلخدأف موذجم ديب ذخأ يب يبنلا نأ» : يذمرتلاو دواد وبأ

 ناملسو هنباو رمع نع كلذ ىورو ءدمحأ مامإلا هب ذخأ دقو «هيلع اًلكوتو هللاب ةقث هللا مسب
 هنمو ءمسلا لكأ هنأ هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ نع يور ام كلذ ريظنو .مهنع هللا يضر

 .هللا همحر بجر نبا هلاق ؛رحبلا نتم ىلع ينالوخلا ملسم وبأو «صاقو يبأ نب دعس ىّشَم

 ال : يأ اًيهن وأ اًيفن نوكي نأ لمتحي :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق (ةريط.الو) :هلوق

 يفنلا دارملا نأ ىلع لدين طاع او ع الوب یر او ا يف هلوق نكلو ءاوريطت

 )١( يأ دلجلا بقنت اهنأل - بقن : اهعمجو - برجلا نم رهظي ءىش لوأ - ةدحوملا ءابلاو فاقلا نوكسو نونلا مضب - ةبقنلا :
 هقرخت . ْ ٠ |
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 يفنلا نأل .يهنلا نم غلبأ اذه يف يفنلاو . اهيناعت ةيلهاجلا تناك يتلا رومألا هذه لاطبإو

 .هنم عنملا ىلع لدي امنإ يهنلاو ؛هريثأت مدعو كلذ نالطب ىلع لدي

 .نوريطتي سانأ انمو» هيب هللا لوسرل لاق هنأ مكحلا نب ةيواعم نع ملسم حيحص يفو

 وه امنإ ريطلاب همؤاشتو هّيذأت نأ ربخأف (مكُنّدصي الف هسفن يف مكدحأ هدجي ءيش كلذ :لاق

 هار امل هدصيو هريطي يذلا وه هكارشإو هفوخو همهوف ؛هب رّيطتملا يف ال ؛هتديقعو هسفن يف
 لعجي مل هناحبس هللا نأ اوملعيل ؛ةريطلا داسف مهل نّيبو ءرمألا هتمأل ةي حضوأف «هعمسو

 «مهبولق نئمطتلو ؛هنورذحيو هنوفاخي امل اًببس اهبصن الو «ةلالد اهيف الو ءةمالع اهيلع مهل

 اهلجأل قلخو «هبتك اهب لزنأو «هلسر اهب لسرأ يتلا ىلاعت هتينادحو ىلإ مهسوفن نكستو

 نم كرشلا قلع هيي عطقف .ديحوتلا ببسب رانلاو ةنجلا نيرادلا رّمعو «ضرألاو تاومسلا

 .ةتبلا رانلا لهأ لامعأ نم لمعب اوسّبلتي الو ؛اهنم ةقلع اهيف ىقبي الئل «مهبولق

 عطق «هللا ىلع لكوتو «نيتملا هلبحب مصتعاو «ىقثولا ديحوتلا ةورعب كسمتسا نمف
 انك» :ةمركع لاق .اهناكمتسا لبق نم اهرطاوخ ردابو .اهرارقتسا لبق نم ةريطلا سجاه

 نبا هل لاقف .ريخ ريخ :موقلا نم لجر لاقف .حيصي رئاط رمف ؛سابع نبا دنع اًسولج
 جرخو «رشلاو ريخلا يف هريثأت دقتعي الئل هيلع راكنالاب هردابف .ارش الو ريخ ال :سابع

 ريخ يأو» :سواط لاقف .ريخ :لجرلا لاقف «بارغ حاصف ءرفس يف هل بحاص عم سواط
 .اًصخلم ها .«ىنبحصت ال ؟اذه

 يف مؤشلا» :هلوقك «ةريطلا زاوج ىلع لدت اهنأ سانلا ضعب نظ يوان 508 دقو

 .اذه وحنو «رادلاو ؛ةبادلاو ؛ةأرملا يف :ثالث

 ةريطلا تابثإ هيف سيل ةثالثلا هذه يف مؤشلاب هيب هرابخإ :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 اهبراق نم ىلع ةموؤشم انايعأ اهنم قلخي دق هناحبس هللا نأ هتياغ امنإو «هناحبس هللا اهافن يتلا

 هناحبس يطعي امك اذهو ءرش الو مؤش اهنم اهبراق نم قحلي ال ةكرابم اًنايعأو ؛اهنكاسو
 ىلع نقلا نار امو ادو امهر ىطغيو: «ةينعو ىلع. رجلا قانون اكرام دلو قيدلاولا

e O LS ETS LE, 
 يضقيو «ةكرابم اًدوعس نايعألا هذه ضعب قلخيف «سوحنلاو دوعسلاو رشلاو ريخلا قلاخ

 .اهبراق نم اهب سحنتي اًسوحن اهضعب قلخيو «هل ةكربلاو نميلا لوصحو اهبراق نم ةداعسب
 قلوس انيك ةفاعتتملل نة ف قمل اين يعن تاسالا رئاس قلخ امك «هردقو هئاضقب كلذ لكو

 ايار a BS حاورألا نم هريغو كسملا

 رايدلا يف كلذكف «سحلاب كردم نيعونلا نيذه نيب قرفلاو «سانلا نم اهبراق نَم

 ىهتنا .نول ةيكرشلا ةريطلاو نول اذهف . ليخلاو ءاسنلاو

 ع
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 سا ربا رس ساس

 .«لوغ الو ءَءْون الَو» :ملسم داز

 .ليللا ريط نم ريط ةماهلا :ءارفلا لاق .حيحصلا ىلع ميملا فيفختب (ةماه الو) :هلوق

 :لوقي «مهدحأ تيب ىلع تعقو اذإ اهب نومءاشتي اوناك : يبارعألا نبا لاق «ةموبلا ينعي هنأك

 . هلاطبإو كلذ يفنب ثيدحلا ءاجف .يراد لهأ نم اًدحأ وأ يسفن ىلإ ْتَعَن

 يه :لاق هنأ ا كدا بيرغ يف ف وبأ ىور ءءافلا حتفب (رفص الو) :هلوق

 اذه ىلعو .برعلا دنع برجلا نم ىدعأ يهو «سانلاو ةيشاملا بيصت نطبلا يف نوكت ةّيَح

 ءدمحأ مامالاو «ةنييع نب نايفس :اذهب لاق نممو ى يردسلا نب ردح [وتاك "ان ةف ةازملاف

 .ريرج نباو «يراخبلاو

 ءيسنلا يف هنولعفي ةيلهاجلا لهآ ناك امل يفنلاو ءرفص رهش :هب دارملا :نورخآ لاقو

 . كلام لوق وهو «هناكم رفص نومرحيو مرحملا نولحي اوناكو
 نومءاشتي ةيلهاجلا لهأ نإ :لوقي هعمس نمع دشار نب دمحم نع دواد وبأ ىورو

 . كلذ ةي يبنلا لطبأف «موؤشم رهش هنإ :نولوقيو ءرفصب
 ةريطلا سنج نم وه رفصب مؤاشتلاو «لاوقألا هبشأ لوقلا اذه لعلو :بجر نبا لاق

 يف لاوشب ةيلهاجلا لهأ مؤاشتو «ءاعبرألا مويك مايألا نم مويب مؤاشتلا كلذكو ءاهنع يهنملا

 ظ .ةصاخ هيف حاكنلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هيلع مالكلا يتأيسو هال كسار درا رن" كلوز هلق

 .انه دارملا وهو «ناليغو لاوغأ هعمجو «مسا : مضلاب وه (لوغ الو) :هلوق

 برعلا تناك نيطايشلاو نجلا نم سنج وهو «ناليغلا دحاو لوغلا :تاداعسلا وبأ لاق

 ا يأ «مهلوُغتو یتش : روص يف اًنولت نولتت :نمانلل .قءارتت ةالفلا يف لوغلا نأ معزت

 .هلطبأو لَك يبنلا هافنف «مهكلهتو قيرطلا
 «ناذألا اوردابف ناليغلا تلوغت اذإ» : ةي يبنلا لاق دقو يفنلا ىنعم ام :ليق نإف

 ل يفنملا :لاقي وأ .هدابع نع هللا اهعفد مث «ءادتبالا يف ناك كلذ ناب :هنع بيج أ

 «لوغ ال» :هلوقب ىنعملا نوكي وأ ءهسفن ىف هفرصت نم برعلا همعزي ام لب .لوغلا دوجو

 لوغ الن: رغاألا فيدحلا هل دينو لع لّكوتلاو هللا ركذ عم اًدحأ ّلِضَت نأ عيطتست ال اهنأ

 :ثيدحلا هنمو . E رجس نجلا يلا كلوي : يأ «نجلا ةرحس يِلاعَّسلا نكلو

 دري مل هنأ ىلع لدن اشو هللا ركذب اهّرش اوعفدا قا «ناذأآلاب اوردابف ناليغلا تلوغت اذإ»

 . (ذخأتف ءيجت لوغلا تناكف ةوهَّس يف رمت يل ناك» توا يبا ثيدح هنمو .اهمدع اهيفنب

 )١( فيعض وهو ةريره يبأ نع طسوألا يف يناربطلا هاور :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا لاق .



 ا

 ر
 لافغلا ىنبجعيو ة ةّريط 3 ىَّوَدذَع الر : دلع هللا لوسر لاق : لاق سا نع امهلو

 : ةةتملا ةملكلا :لاق ؟لأفلا امو :اولاق

 «لأفلا ىنبجعيو «ةريط الو ىودع ال» :ِِْكَك هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع امهلو) هلوق

 ۰ .(«ةبيطلا ةملكلا :لاق ؟لأفلا امو اولاق
 ةو: نمي اف ج ووم ج :لاثلا. .:فاداعملا وا لاق اا ينبجعيو) :هلوق

 تعلو انتو. EEE لاق هزي امنا Eee a E الا ةويطلاو

 نالا نأل لافلا تحأ امتإو د اًميفَتت' ةزدهلا كرت, ةمانلا ملوأ دقو: «بلقلاو فيقشتلا ىلع
 اوعطق اذإو ءريخ ىلع مهف يوق وأ فيعض ببس لك دنع هتدئاع اوجرو هللا ةدئاف اولّمَأ اذإ

 عقوتو هللاب نظلا ءوس اهيف نإف ةريطلا امأو .رشلا نم كلذ ناك ىلاعت هللا نم مهءاجرو مهلامآ

 ةلاض بلاط نوكي وأ «ملاساي :لوقي رخآ عمسيف ضيرم لجر نوكي نأ :لؤافتلاو ءءالبلا

 ليق» :ثيدحلا هنمو .هتلاض دجيو هضرم نم اربي هنأ هنظ يف عقيف «دجاواي :لوقي رخآ عمسيف

 .«ةبيطلا ةملكلا :لاق ؟لأفلا ام هللا لوسراي

 هنأ ىلع لدف .هبجعي لأفلا نأ ةي نيب (ةبيطلا ةملكلا :لاق ؟لأفلا امو :اولاق) :هلوق

 . اهنع يهنملا ةريطلا نم سيل
 لب «كرشلا نم ءيش هتبحمو لأفلاب باجعالا يف سيل :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ءاهمئاليو اهقفاوي ام ىلإ ليمت يتلا ةيناسنالا ةرطِفلا بجومو ةعيبطلا ىضتقم نع ةنابإ كلذ
 بحيو «لسعلاو ءاولحلا ا .بيطلاو ءاسنلا ايندلا نم هيلإ بّبَح هنأ يب مهربخأ امك

 ةلمجلابو «ميشلا مراكمو قالخألا يلاعم بحيو .هيلإ عمتسيو ناذألاو نآرقلاب توصلا نسح

 باجعالا سانلا زئارغ يف لعج دق هناحبس هللاو ءامهيلإ يضفي امو ريخو لامك لك بحي
 راشبتسالاو حايترالا اهيف لعج كلذكو ء.هيلإ مهسوفن ليمو «هتبحمو نسحلا مسالا عامسب

 .كلذ وحنو رفظلاو ءزوفلاو «ىرشبلاو ةئنهتلاو «حاجنلاو «مالسلاو «حالفلا مساب رورسلاو
 «بلقلا اهب يوقو ردصلا اهل حرشناو سوفنلا اهب ترشبتسا عامسألا ءامشألا هذه تغرق اذإف

 ةريطو ءافوخ اهل راثأو .«كلذ اهنزحأف «لاحلا هذه دض اهل بجوأ اهدادضأ تعمس اذإو

 يف اًصقنو ايندلا يف اًررض اهل ثروأف ؛هيلع تمزعو هل تدصق امع E كان امكلاو

 .كرشلا ةفراقمو ناميإلا
 ببس ريغب ىلاعت هللاب نظ ءوس مؤاشتلا نأل لأفلا هبجعي ةي ناك امنإو :يميلحلا لاقو

 .لاح لك ىلع ىلاعت هللاب نظلا نسحب رومأم نمؤملاو ءهب نظ نسح لؤافتلاو .ققحم
 هللا :لوسو: كن ةريطلا تركذ» :لاق رماع نب ةبقع نع حيحص دنسب دواد يبألو) :هلوق

 يتأي ال مهللا :لقيلف هركي ام مكدحأ ىأر اذإف ءاّملسم درت الو «لأفلا اهنسحأ :لاقف ةي

 5 الإ ةوق الو لوح الو تنأ الإ تائيسلا عفدي الو «تنأ الإ تانسحلاب



 ل هللا لوسر دنع دنع لا تّركذ» : لاق رماع نب ةبقع نع حيحص دنسب دواد الز

 ATES SS AS مے ر ع ل ١ م a كش ٤ ره 0

 يِتَأَي ال َّمُهَللا :لقيلف هركي ام مكدحأ ىأَر اذإف ءاَمِلْسُم درت ال ل دل ناب كا لام

 «كب الإ َةَّوَق الو لوح الَو َتنأ الإ ِتاَكيَسلا عفدي الو تنا اا تانتحلاب 1 NCAR يع ماو دخلا اك ماما قات هوا لا احلا ١ نا

 اذك رماع نب ةورع نع :هباوضو «ديحوتلا خسن يف عقو اذكه (رماع نب ةبقع نع) :هلوق
 نب ةورع نع :دمحأ لاقف ؟ هبسن يف فلتخا يكم وهو .امهريغو دواد وبأو دمحأ هج رخأ

 هركذو «ةبحص هل :يدرواملا لاقف «هتبحص يف فلتخاو ‹ينهجلا :هريغ لاقو .يشرقلا رماع

 .حصت هل ةبحص ال :يزملا لاقو «نيعباتلا تاقث يف نابح نبا

 يذمرتلا ىورو .لأفلا هبجعي ناك هلي يبنلا نأ :مدقت دق (لأفلا اهنسحأ :لاقف) :هل

 :عمسي نأ بحي هتجاحل جرخ اذإ ناك ايب يبنلا نأ» :هنع هللا يضر سنأ نع هححصو

 اذإ ناكو ءءيش نم ريطتي ال ناك هب يبنلا نأ» :ةديرب نع دواد وبأ یورو «دشاراي «حيجناي

 «ههجو يف كلذ ةيهارك يئُر همسا هرك نإو «هب حرف هبجعأ اذإف همسا نع هلأس الماع ثعب

 .لأفلا لامعتسا هيف اذهو .نسح هدانسإو

 لأفلا نأ ربخأو ةريطلا لطبأف ءاهريخ وهو ةريطلا نم لأفلا نأ هيَ ربخأ :ميقلا نبا لاق

 امهدحأ عفنو «داضتلاو زايتمالا نم امهنيب امل ةريطلاو لأفلا نيب لصفف ءاهنم ريخ هنكلو اهنم

 امل «كرش اهيف نكي مل اذإ ةيقرلا يف هنذإو كرشلاب يقرلا نم هعنم :اذه ريظنو ءرخآلا ةرضمو
 .ةدسفملا نم ةيلاخلا ةعفنملا نم اهيف

 .هفالخب رفاكلا نأب ضيرعت :يبيطلا لاق (اًملسم درت الو) :هلوق

 يتأت ال :يأ (تنأ الإ تائيسلا عفدي الو تنأ الإ تانسحلاب يتأي ال مهللا) :هلوق

 ؛ تانسحلاب نان يذلا كل كيرش ال كدحو قل لب «تاهوركملا عفدت الو تانسحلاب ةريطلا

 مه نيو : هلوقك «بئاصملا : «تائيسلا»و «معنلا :- اته - «تانسحلا»و «تائيسلا عفدتو
 : س م رك راس ار رس

 لوه لاق هلا دنع نم لک لف O سا مهني نإ هللا دنع نِ وزا اووي ,

 عر م 0 ےس ر ےس صاع رک سر طع م 7, رس سرس س

 # كقت نمي رئيس نم كباصأ امو هللا نف هد نس كاا o ع نوهَقْف نود ل ووقلا

 «ديحوتلا وه اذهو ءرض عفد وأ عفن بلج يف هللا ريغب بلقلا قيلعت يفن هيفف [794 2/8: ءاسنلا]

 عفدت الو اًعفن بلجت ال اهنأب عصا ةريطلا نم ءيش هبلق يف عقو نمل بسانم ءاعد وهو

 . اكرشم اًهيفس اهدقتعا نم دعيو ارض

 تافتلالا مدعو و لكوتلا لعف ىلع ىلاعت هللاب ةناعتسا (كب لإ ةوق الو لوح الو) :هلوق

 نع ردصي امنإ ءاعدلا كلذو ءاهلعافل ةبوقع هوركملا عوقول اًببس نوكت دق يتلا ةريطلا ىلإ
 .تاهوركملا عفدو تاريخلا بلج يف بابسألا ىوقأ وه يذلا لكوتلا ةقيقح

 ال هدحو هللاب كلذ ىلع («ةوقلا»و ؛لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو لوحتلا :«لوحلا»و
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EEذل ف ت ا هر  

 هبهذي هللا نکلو الإ انم امو : كرش ةريطلا كرش ةّريطلا) :اعوفرم دوعسم نبا نعو

 . دوعسم نټا لوق نم هرخآ لعجو . هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور (لكوتلاب

 وه اذهو .هتئيشمو هتوقو هللا لوح نودب ةئيشملاو ةوقلاو لوحلا نم يربتلا هيفف «هل كيرش
 عاونأ عيمجب ىلاعت هللا دارفإ وه يذلا ةيهلالا ديحوت ىلع ليلدلا وهو «ةيبوبرلا يف ديحوتلا

 ( .هللا دمحب كلذ نايب مدقت دقو «ةدارالاو دصقلا ديحوت وهو «ةدابعلا
 انه اهو كرش ةريطلا كوش ةريطلا» : اعوفرم هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو) :هل

 نبا لوق نم هرخآ لعجو .هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «لكوتلاب هبهذي هللا نكلو ءالإ

 . (دوعسم

 «كرش ةريطلا «كرش ةريطلا كرش ةريطلا» :دواد يبأ ظفلو .نابح نباو هجام نبا هاورو

 هللا ريغ ىلع بلقلا قلعت نم اهيف امل كرشلا نم اهنأو «ةريطلا ميرحت يف حيرص اذهو .انالث

 . ىلاعت

 :حلفم نبا لاق «دمحأ باحصأ نم هريغ لاق اذكو «ةريطلا هركت :نادمح نبا لاق

 !؟ةيحالطصالا ةيهاركلا اهوركم كرشلا نوكي فيكو ؛ كرش اهنأل اهميرحتب عطقلا ىلوألاو

 بلجت ةريطلا نأ نودقتعي اوناك مهنأل كرشلا نم ةريطلا لعج امنإو :ننسلا حرش يف لاق

 .ىلاعت هللا عم اوكرشأ مهنأكف ءاهبجومب اولمع اذإ اًرض مهنع عفدت وأ اًعفن مهل

 :ريدقتلا .رامضإ ثيدحلا يف :يرذنملاو يناهبصألا مساقلا وبأ لاق (الإ انم امو) :هلوق

 | .كلذ نم ءيش هبلق يف عقو دقو الإ انم امو

 بدأ نم اذهو «ةهوركملا ةلاحلا نم هنمضتي امل ىنثتسملا فذح : يلاخلخلا لاقو

 .مالكلا

 عفدو عفنلا بلج يف هللا ىلع انلكوت امل نكل :يأ (لكوتلاب هبهذي هللا نكلو) :هلوق

 .هدحو هيلع انلكوتب انع هللا هبهذأ رضلا

 عون ةريطلا نإف ؛باوصلا وهو :ميقلا نبا لاق (دوعسم نبا لوق نم هرخآ لعجو) :هلوق
 . كرشلا نم

 امف :اولاق .كرشأ دقف هتجاح نع ةريطلا هتدّر نَما ورمع نبا ثيدح نم دمحألو) :لاق

 .(«كريغ هلإ الو «كريط الإ ريط الو «كريخ الإ ريخ ال مهللا :لوقت نأ :لاق ؟كلذ ةرافك

 نبا هدانسإ يفو «صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يناربطلاو دمحأ هاور ثيدحلا اذه

Trكن[ دل  

 حجج وجو . هبتك تقرتحا .دمحأ مامالا لاق . اهدنسمو اهملاعو اهيضاق يرصملا يقفاغلا يمرضحلا ةعيهل نب هللادبع وه )١(
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 2 O وسم و هر م ر 1 ء

 امف :اولاق كَّرشأ دقف هتجاح نع ةّريطلا هتدر نمو :ورمع نبا ثيدح نم ءدمحألو
 هلإ الو هكربط الإ رطب الو كر الإ رخ ال مهللا : لوقت نأ :لاق ؟كلذ ةرافك 5 0 So م 1 Se 7 ا ر 202000 ۶ ١ e 7 م س
 . ريغ

 E اضْمَأ ام ةَّريْطلا 5-5 : هنع هللا يضر سابع نب لضفلا ثيدح نم هلو

 يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هللادبع وهو (ورمع نبا ثيدح نم) :هلوق
 ةلدابعلا دحأو ةباحصلا نم نيرثكملا نيقباسلا دحأ ؛نمحرلادبع وبأ :ليقو .دمحم وبأ

 .''"فئاطلاب - حصألا ىلع - ةرحلا يلايل ةجحلا يذ يف تام .ءاهقفلا
 ءيشلاب مؤاشتلا يه ةريطلا نأ كلذو (كرشأ دقف هتجاح نع ةريطلا هتدر نم) :هلوق

 «هوحنو رفسلا ةدارإك اهيلع مزع يتلا هتجاح نع كلذ نم ءيش هدر اذإف «عومسملا وأ يئرملا

 ملف - مدقت امك - كرشلا يف لخد دقف «اًمؤاشت عمس امو ىأر ام هيف ىعسو هدارأ امع هعنمف

 . بيصن هنم ناطيشلل نوكيف هاوس ام ىلإ هتافتلاب هللا ىلع هلكوت صلخي

 ملو «هبلق يف عقو امع ضرعأو كلذ لاق اذإف .هرخآ ىلإ (؟كلذ ةرافك امف) :هلوق

 دامتعالل نمضتملا ءاعدلا اذهب هبلق نع هلاوزل ؛ءادتبا هبلق يف عقو ام هنع هللا رفك «هيلإ تفتلي

 .هاوس امع ضارعالاو «هدحو هللا ىلع

 صلخي ال نم امأو ؛هقيرط يف ىضمو اههرك نم رضت ال ةريطلا نأ ثيدحلا نمضتو

 ضرعأ هنأل «هركي اميف عوقولاب بقاعي دقف «كلذ يف ناطيشلا عم لسرتساو هللا ىلع هلكوت
 وهو «هتدارإو هتئيشمب هدبعل هبلجي يذلا وهف ؛هديب هلك ريخلا نأو ؛هللاب ناميالا بجاو نع

 نع ريشلا عفدي يذلا وهو «هنم الإ ريخ الف ؛هناسحإو هفطلو هتردقب هدحو رضلا هنع عفدي يذلا

 ني كلم او لأ ف ةع نه كاما امو لا لاق امك هتاف كلو نم ةناضأ امف هد
 .[۷۹ :ءاسنلا] کف نف يس

 .((كدر وأ كاضمأ ام ةريطلا امنإ) سابع نب لضفلا ثيدح نم هلو) :هلوق

 هللا لوسر عم تجرحخ» :لاق سابع نب لضفلا ثيدح نم خا مامإلا دنع ثيدحلا اذه

 امنإ :لاقف «تريطت هللا لوسراي :تلقف «هتنضتحاف هقش يف لامف ؛ئبظ حّربف ءاّموي يي
-- 

 وهو ءلضفلا نيبو - هيوار - ةملسَم نيب : يأ ‹عاطقنا هدانسإ يفو «كدر وأ كاضمأ ام ةريطلا

 لاتقل ماشلا لهأ ةيواعم نب ديزي ثعب نيح «ةنيدملا لهأ يف ماشلا لهأ نم تناك يتلا ةعقوملا .ةرحلا ةنتفو ةرحلا ةعقاو )١(

 يا ا ا ولا 0

 ا نيتس و سمخ ةنس كلذ ناكو ؛ مع

 .نيتسو ثالث ةنس باوصلا :لوقأ (نيتسو سمخ ةنس كلذ ناكو) :هلوق (#)
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 مثيل :هلوق عم 4ا دنع شرط اَنَنِإ ةلآ# :هلوق ىلع هيبنتلا : ىلوألا

 .ىودعلا يفن : ةيناثلا

 .ةريطلا ىفن : ةثلاثلا

 . ةماهلا يفن : ةعبارلا

 يك ل كل خه ند اعلا نأ الا

 ( .لأفلا ريسفت : ةعباسلا

 هللا هبهذُي لب ءّرضي ال هتهارك عم كلذ نم بولقلا يف َعقاولا نأ : ةنماثلا

 . لكوتلاب
 .هدجو نم لوقي ام ركذ : ةعسأتلا

 . كرش ةريطلا نأب حيرصتلا :ةرشاعلا

 .ةمومذملا ةريطلا ريسفت :ةرشع ةيداحلا

 لاقو .كومريلا موي لتق :نيعم نبا لاق لك يبنلا مع نبا بلطملادبع نب سابعلا نب لضفلا

 لتق :دواد وبأ لاقو ءةنس نيرشعو نيتنثا نبا وهو ةرشع ثالث ةنس رْمّصلا جرم موي لتق :هريغ

 . ا هللا لوسر عرد هيلع ناك «قشمدب
 لمحي ام اهنأ :اهنع ىهنملا ةريطلا دح اذه (كدر وأ كاضمأ ام ةريطلا امنإ) :هلوق

 هبحي ناك يذلا لأفلا 0 .كلذك هيف يضملا نم هعنميو ؛هدارأ اميف يضملا ىلع ناسنالا

 بلقلل نإف ءهدري وأ هيضمي ام فالخب هيلع دمتعي الو دبعلا هب رّسيف ؛ةراشب عون هيفف يب يبنلا
 .ملعأ هللاو قرفلا مهفاف .دامتعا َعون هيلع

 داو دلع داع
 FS سار دج



۲۹ 

 باب - ۸

 . ميجنتلا يف د ءاج ام

 ىامّسلِل ةئيز :ثالَتِل موجنلا 5 هللا 0 : ةداتق لاق :هحيحص يف يراخبلا لاق

 عاضأو .أطخأ كلذ َرْيغ ا لر ف ءاهب ىدَتْهُي ِتامالَعو نيطايشلل اًموجرو

 .(ميجنتلا يف ؤو ءاج ام باب) : هلوق

 ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب لالدتسالا وه ميجنتلا :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 . ةيضرألا

 نئاوكلا ملع نم ميجنتلا لهأ هيعدي ام وه هنع يهنملا موجنلا ملع :يباطخلا لاقو

 ريغتو «رطملا ءيجمو حايرلا بوبه تاقوأك «نامزلا لبقتسم يف عقتس يتلا ثداوحلاو
 5 بكاوكلا ريسمب اهتفرعم كردت اهنأ نومعزي يتلا رومألا نم اهانعم يف امو ؛راعسألا

 ىلع 6-5 مهنم اذهو ؛تايلفّسلا يف اًريثأت اهل نأ نوعّدي ءاهقارتفاو اهعامتجاو ءاهيراجم

 .هاوس بيغلا ملعي الو ؛هب هللا رثأتسا دق ملعل ٍطاعتو «بيغلا

 ةنيز :ثالثل موجنلا هذه هللا قلخ :ةداتق لاق :هحيحص يف يراخبلا لاق) :هلوق

 عاضأو أطخأ كلذ ريغ اهيف لوأت نمف ءاهب ىدتهي تامالعو ؛نيطايشلل اًموجرو «ءامسلل
 .«هب هل ملع ال ام فلكتو «هبيصن

 ريرج نباو ديمح نب دبعو قازرلادبع هجرخأو .هحيحص يف يراخبلا هقلع رثألا اذه
 لعج امنإ» :لاق هظفلو «ةداتق نع موجنلا باتك يف بيطخلا هجرخأو .مهريغو رذنملا نباو

 اًموجر اهلعجو ءاهب ىدتهي اهلعجو ءءامسلل ةنيز اهلعج :لاصخ ثالثل موجنلا هذه هللا

 ام فلكتو ؛هبيصن عاضأو هظح أطخأو ؛هيأرب لاق دقف كلذ ريغ اهيف ىطاعت نمف .نيطايشلل

 اذك مجنب سرعأ نم :ةناهك موجنلا هذه يف اوثدحأ دق هللا رمأب ةلهج اًسان نإو ءهب هل ملع ال

 دلوي الإ مجن نم ام يرمعلو .اذكو اذك ناك اذكو اذك مجنب رفاس نمو .اذكو اذك ناك اذكو

 ةبادلا هذهو موجنلا هذه ملِع امو .ميمدلاو نسحلاو ريصقلاو ليوطلاو ةوسالاو رخ لاب

 هديب هللا هقلخ يذلا مدآ هملعل بيغلا ملَع اًدحأ نأ ولو «بيغلا اذه نم ءيشب رئاطلا اذهو
 0 یهتنا «ءيش لك ءامسأ هملعو هتكتالم هل دجسأو

 نم ىلع هراكنإ هل بجوأف هرصع يف ثدح دق اذه ميجنتلا ملع نأ ىلع لدي ىلاعت هللا همحر ةداتق لوقو :نويعلا ةرق يف ()
 هناحبس هللا وهو E تداوحلا سب عر كرا ف تاون ديحوتلا يفاني امم ملعلا اذهو ؛هب قلعتو هدقتعا

 يف نم راعي اأ لُق# :لاقو [۳ :رطاف] ؟4َنسْرَذْلاَو يامل نم مُكُفْررَي هلا رع ٍقَِح نم لهل : ىلاعت لاق امك هتدارإو هتثيشمب
 .[16 :لمتلا] 4 ن و انو ا الإ لآ ضال توسل
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 تا اهب ُهَل مْلِع ال اَم فلو شا

 سصحرو امهنع تبرح د . هىف ةنيبع ا صخر ملو «رمقلا لزانم ملعت ةداتق هركو

 .قاحسإو دمحأ لزانملا ملعت يف

 رشلا لاز امو «نيعباتلا رصع يف تاركنملا نم ثدح امم مامالا اذه هركنأ ام لمأتف

 عيمج يف ىولبلا هب تمعو ءراصعألا هذه يف ةياغلا غلب ىتح مهدعب رصع لك يف دادزي

 هلل انإف .نيدلا يف هب ةبيصملا تمظعو «هركني نم سانلا يف ٌرعو «رثكتسمو ٌلقمف راصمألا

 ظ .نوعجار هيلإ انإو

 اهتلعجو حيبلصمب ايدل سلا ابر دقو :ىلاعت لاق (ثالثل موجنلا هذه هللا قلخ) :هلوق

 ةراشإ هيفو [15 :لحنلا] 4َنوُدَتْمَي مه ِمْجَلاَِو تعول : ىلاعت لاقو [5 :كلملا] بطش امور

 :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هيودرم نبا ىور امك ءايندلا ءامسلا يف موجنلا نأ ىلإ

 اًرمقو اًجارس اهيف لعجو ناخد نم اهقلخ هللا نإف :ايندلا ءامسلا امأ» :ِةَِك هللا لوسر لاق

 . میجر ناطيش لك نم اًظفحو .نيطايشلل اموجر اهلعجو حيباصمب اهنيزو ءاّرينم
 يف سانلا اهب يدتهي يأ (اهب ىدتهُي) تاهجلا ىلع تالالد يأ (تامالعو) :هلوق

 [۹۷ :ماعنألا] 4 راو يلا تمل ىف اجي اود مشل کل َلَمَج یڑلآ وهوا ىلاعت لاق امك .كلذ رر ےہ ےک
 هدقتعي امك «بيغلا ملع يف اهب ىدتهي نأ :دارملا سيلو ؛مكدصق ةهج اهب اوفرعتل يأ

 «كلذ ريغ اهيف لوأت نمف» :ةداتق لاق امك هل ةقيقح ال هنآو هنالظبا هجو مدقت دقو «نومجنملا

 هللا لزنأ ام اًئيش معز ثيح أطخأ دقف ثالثلا هذه نم هباتك يف هللا ركذ ام ريغ اهيف معز :يأ

 .هعفني الو هرضي امب هسفن لغش هنأل ءريخ لك نم هبيصن عاضأو «ناطلس نم هب

 يف بذكيو ةملك يف قدصيف «نهاكلا قدصك هقدص :ليق ؟قدصي دق مجنملا :ليق نإف
 .هقدص نَم قح يف ةنتف نوكيف ؛اًردق قفاوي دق لب «ملع نع سيل هقدصو .ةئام

 ناو مكحي َديَِت نأ بور ضرألا يف قارا :هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 امم مدقت ام ىلع فوطعم : «ٍتَمَلَعَو## :هلوقف [010١١:لحنلا] «ْتَمَلَعَو## 4َنوُدَتَبَ ڪا و

 .هانعمب سابع نبا نع ريرج نبا هركذ نود مه ملايو # :لاقف فنأتسا مث .ضرألا يف هركذ

 نم ةبعش سبتقا نم» :هلوقك ءميجنتلا ملع لاطبإب يي ئبنلا نع ثيداحألا تءاج دقو

 .''"«داز ام داز .رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف موجنلا

 «موجنلاب قيدصتلا :يتمأ ىلع فاخأ امم نإ» :لاق هيب يبنلا نأ ةوُيََح نب ءاجَر نعو

 ىلع فاخأ» اًعوفرم نجحم يبأ نعو .ديمح نب دبع هاور «ةمئألا فيَحو «ردقلاب بيذكتلاو
 .يطويسلا هنسحو ركاسع نبا هاور .ةردقلل اًييذكتو موجنلاب اًناميإو ةمئألا فيح :اًنالث يتمأ

 )١( سابع نسا نع هجام نباو «دواد وبأو كأ مامإلا هاور .
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 ؛ردقلاب اًبيذكت :نيتلصخ يدعب يتمآ ىلع فاخأ» اًعوفرم هنع هللا يضر سنأ نعو

 . اًضيأ يطويسلا هنسحو موجنلا باتك يف باطخلاو يدع نباو يلعي وبأ هاور «موجنلاب اًناميإو

 .ةريثك هنم ريذحتلاو ميجنتلا مذ يف ثيداحألاو

 .امهنع برح هركذ .هيف ةنييع نبا صخري ملو .رمقلا لزانم ملعت ةداتق هركو) :هلوق

 ( .(قاحسإو دمحأ لزانملا ملعت يف صخرو

 هب فرعي يذلا ربخلاو ةدهاشملا قيرط نم كردي يذلا موجنلا ملع امأ :يباطخلا لاق

 سيل لظلا دصر ةفرعم نأ كلذو «هنع ىهن اميف لخاد ريغ هنإف ةلبقلا ةهج هب ملعتو «لاوزلا

 قفألا نم ءامسلا طسو وحن ٌةدعاص دعب سمشلاف اًصقانتم مادام لظلا نأ نم رثكأ اًئيش
 ملع اذهو «يبرغلا قفألا وحن ءامسلا طسو نم ةطباه سمشلاف ةدايزلا يف ذخأ اذإو «يقرشلا

 يتلا تالآلا نم هوذختا امب اهوربد دق ةعانصلا هذه لهأ نأ الإ ءةدهاشملاب هكاردإ حصي

 ةلبقلا ةهج ىلع موجنلا نم هب لدتسي ام امأو «هتدصارمو هتدم ةاعارم نع اهيف رظانلا ينغتسي

 مهتفرعمو نيدلا رمأب مهتيانع يف كشن ال نيذلا ةمئألا نم ةربخلا لهأ اهدصر بكاوك اهنإف

 ةبيغلا لاح ىلع اهدهاشيو ةبعكلا ةرضحب اهدهاشي نأ لثم ؛اهنع هب اوربخأ اميف مهقدصو اهب

 ريغ اندنع اوناك ذإ مهربخ لوبقب كلذ انكاردإو «ةنياعملاب اهنم ةلالدلا مهكاردإ ناكف ءاهنع

 .'"”ىهتنا .مهتفرعم يف نيرصقم الو «مهنيد يف نيمّهتم
 يورو «رمقلا لزانم لجرلا ملعتي نأ اّسأب ىري ال ناك هنأ دهاجم نع رذنملا نبا یورو

 :بجر نبا لاق .هب يدتهي ام موجنلا نم لجرلا ملعتي نأ اًسأب ىري ال ناك هنأ ميهاربإ نع

 ملع امأو .هريثكو هليلق ءمرحم لطاب هنإف ريثأتلا ملع ال رييستلا ملع هملعت يف نوذأملاو

 .روهمجلا دنع زئاج قرطلاو ةلبقلا ةفرعمو ءادتهالل هنم هيلإ جاتحي ام ملعتيف رييستلا
 ينامركلا دمحم وبأ ليعامسإ نب برح ظفاحلا مامالا وه (امهنع برح هركذ) :هلوق

 نيعم نباو ينيدملا نباو قاحسإو دمحأ نع ىور «دمحأ مامالا باحصأ ةلج نم هيقفلا

 .نيتئامو نينامث ةنس تام «هريغو دمحأ مامالا اهنع لئس يتلا لئاسملا باتك هلو .مهريغو

 نباب فورعملا مامالا «يروباسينلا يلظنحلا بويأ وبأ دلخم نب ميهاربإ نبا وهف قاحسإ امأو

 اذن .قاحسإ :كيحأ لاق .مهتقبطو ةنييع نباو ةماسأ يبأو كرابملا نبا نع ىور «هيوهار

 وه ىورو .مهريغو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هنع ىور «نيملسملا ةمئأ نم مامإ

 تاراظنمو ةبساح تالآ كلذ ةفرعمل عرتخا دقو .اهلزانمو اهتالقنتو بكاوكلاو موجنلا تاكرح ةفرعم كلفلا ملع ةقيقحو )١(

 هذه ىلع اهنأك تحبصأ ىتح ؛ةيولعلا ملاوعلا نم اًدج اًريثك اًئيش اهب اوفرع تالآلاو بابسألا ةلماك دصارمو ؛ةبرقم
 نم ءيش بكاوكلاو موجنلا هذه ىلإ بسني نأ امأ .باسحلا ملعك هنأل ؛اًقلطم هيف فلتخي نأ حصي ال كلذ لكو .ضرألا

 .لالض هنأو هبذك يف كش ال يذلا وه اذهف لبقتسملا يف نوكي ملس وأ برح وأ ةايح وأ توم نم ضرألا ىلع ثداوحلا
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 .هحيحص يف نابح 50 مخا هاور (رحَسلاب ا حلا عطاقو

 : لئاسم هيف

 . موجنلا قلخ يف ةمكحلا :ىلوألا

 .كلذ ريغ معز نم ىلع درلا : ةيناثلا

 .لزانملا ملعت يف فالخلا ركذ : ةثلاثلا

 . لطاب هنأ فرع ولو رحسلا نم ءيشب قدص نميف ديعولا : ةعبارلا

 .نيتئامو نيثالثو عست ةنس تام «دمحأ نع اًضيأ

 نولخدي ال ةثالث» :ْةك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو) :لاق

 .(هحيحص يف نابح نباو دمحأ هاور «رحسلاب قدصمو محرلا عطاقو رمخلا نمدم :ةنجلا

 نمو» :همامتو .يبهذلا هرقأو .حيحص :لاقو مكاحلاو يناربطلا اًضيأ هاور ثيدحلا اذه

 لهأ يدؤي ؛تاسموملا جورف نم يرجي رهن لا رهن نم هللا هاقس رمخلا نمدي وهو تام

 ظ .«نهجورف حير رانلا

 ديدشتو ةلمهملا حتفب - راضح نب ميلس نب سيق نب هللادبع وه (ىسوم يبأ نعو) : هلوق
 .نيسمخ ةنس تام .ليلج يباحص .يرعشألا ىسوم يبأ - داضلا

 .اهليوأت فلسلا هرك يتلا ديعولا صوصن نم اذه (ةنجلا نولخدي ال ةثالث) :هلوق

 نسحأو «ملع الب هللا ىلع لوقلا نم رطخ ىلع وهف اهلوأت نمو «تءاج امك اهوُرِمأ :اولاقو

 هللا ةئيشم م ىلإ عجري هنإف مالسالا ةلم نع جرخملا رفكلاو كرشلا نود لمع لك نإ :لاقي ام
 .هتمحرو هوفعو هلضفبف هل رفغ نإو «باذعلا نحب اد هي دع نإف

 ظ . اهبرش ىلع موادملا :يأ (رمخلا نمدم) :هلوق
 أوُدِسُْت نأ ميول نإ َرُيَبَمَع لَهَفظ :ىلاعت لاق امك ةبارقلا :ينعي (محرلا عطاقو) :هلوق

Ea4کا  EL17 ]: 

 هجو اذهو .ثيدحلا نم مدقت امل ؛ميجنتلا هنمو .اًقلطم يأ (رحسلاب قدصمو) :هلوق

 . ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم

 ةو (ةتحو نف ملا دو القو ايميسلا ملعت هيف لخديو : رئابكلا يف يبهذلا لاق

 لب - رئابكلا نم ريثكو :لاق .ةلوهجم تاملكب كلذ هابشأو ءهضغبو اهضغبو هتأرمال جوزلا

 ( .هيلع ديعولا الو ؛هيف رجزلا هغلب امو «هميرحت ةمألا نم قلخ لهجي - لقألا الإ اهتماع
 عام مام ع
 ج ج يج



 انفو

 باب - 8
 ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام

 هر ر اک م ر 31 ےس ظ 0 8: 0

 1A۲. : ةعقاولا] 4 َنوڏکت ذأ ٍَقْرِ ّنولعجمَو# : ىلاعت هللا لوقو

 0 و ٤

 نم يتم يف عبرا :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعو

 .(ءاونآلاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باي) :هلوق

 يهو ءو عمج .ءاونألا ىلإ رطملا ءيجمو ايقّسلا ةبسن :دارملاو ؛ديعولا نم :يأ

 . اهنم ةلزنم ةليل لك رمقلا لزني .ةلزنم نورشعو نامث ىهو :تاداعسلا وبأ لاق .رمقلا لزانم

 هليل ةرشع ثالث لك برغلا ىف طقسي 1۴۹ سبل راسم هنر قلو + لاحت كرف هتمو

 عم اهعيمج يضقنتف «قرشملا نم تقولا كلذ اهتلباقم ىرخأ علطتو ءرجفلا عولط عم ًةلزنم
 هنوبسنيو ؛رطم نوكي اهبيقر عولطو ةلزنملا طوقس عم نأ معزت برعلا تناكو ءةنسلا ءاضقنا

 ءان اهنم طقاسلا طقس اذإ هنأل ِ؛اًءْؤَت يمس امنإو «اذكو اذك ءونب انرطم» :نولوقيو ءاهيلإ

 . علطو ضهن يأ «قرشملاب علاطلا

 .[87 :ةعقاولا] ( 4 َنْوْزَكُت ت 3 نولو ىلاعت هلوقو) : لاق

 يف ءايضلاو ماع ا نباو ريرج نباو - هنسحو - يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور

 مكركش :لوقي « كتر نولو :ِهكِو هلل لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ىلع مع ةراخملا

 هوم اقع لدا :اذهود ةاذكوب ذك مجنب ءاذكو اذك ءونب انرطم :نولوقت *َنْوْزك کا

 لوق وهو مهريغو يناسارخلا ءاطعو كاحضلاو ةداتقو سابع نباو يلع نع كلذ يورو .ةيآلا

 اا للا هح فلا لادا هجو و هو لا ووه

 :مكتايح هب يذلا قزرلا اذه نم مكظح نولعجت :يأ :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 .نوبذكت مكنأ نآرقلا نم مكبيصنو مكظح نولعجت :نسحلا لاق .نآرقلاب ينعي ؛هب بيذكتلا
 . بيذكتلا الإ نآرقلا نم هظح نوكي ال دبع رسخو :لاق

 سا عبرأ» : لاق الع هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر يرعشألا كلام ا نع) :هلوق

 ءاقستسالاو «باسنألا يف نعطلاو ؛باسحألاب رخفلا :نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم

 نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا» :لاقو «ةحاينلاو ؛ موجنلاب

 ظ ظ .(ملسم هاور «بَّرَج نم عْرِدو نارِطَق

 .مالس وبأ ةياورلاب هنع دّرفت يباحص .يماشلا ثراحلا نب ثراحلا :همسا كلام وبأ

 . اذه ريغ نانثا ءيرعشألا كلام وبأ ةباحصلا يفو

 ملعلا عم امإ ةمألا هذه اهلعفتس (نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ) :هلوق
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TE E ياس ارا دل TD 

E موجنلاب» 

 .ةمرحملا ةهوركملا ةمومذملا ةيلهاجلا لامعأ نم اهنوك عم .كلذب لهجلا عم وأ اهميت
 هب ءاج ام فلاخي ام لكو .مهلهج طرفل كلذب اومس .ثعبملا لبق ام :انه ةيلهاجلاب دارملاو

 كلذو ءاهرثكأ وأ مهرومأ نم ريثك يف هيب هللا لوسر مهفلاخ دقف «ةيلهاج وهف ةي لوسرلا
 لوسر فلاخ ام هيف ركذ فيطل فنصم هللا همحر انخيشلو .ةنسلا ةفرعمو نارقلا رد كردي
 .ةلأسم نيرشعو ةئام غلب «ةيلهاجلا لهأ هيف دك هللا

 مذ مهلك سانلا هكرتي ال ةيلهاجلا رمأ ضعب نأ ربخأ :ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق
 ؛مالسالا نيد يف مومذم وهف مهلعفو ةيلهاجلا رمأ نم ناك ام لك نأ يضتقي اذهو ؛هكرتي مل نمل
 ةيلهاجلا ىلإ اهتفاضإ نأ  مولعمو ءاهل مذ ةّيلهاجلا ىلإ تاركنملا هذه ةفاضإ يف نكي مل الإو
 يف نإف [۳۳ :بازحألا] 4 لوألا َةَيِِهَجْلا رد خربت الو# :یلاعت هلوقك اذهو «مذلا جرخم جرخ
 .ةلمجلا يف مهتهباشم نم عنملا يضنقي كلذو .ىلوألا ةيلهاجلا لاحل اًمذو جربتلل مذ كلذ

 .ميظع لهج كلذو ؛ مهرثآمو ءابآلاب ا :يأ (باسنألاب رخفلا) :هلوق
 لاقو ۳ : تارجحلا] 4 دع ا کا نإ : ىلاعت 0 امك ؛ىوقتلاب الإ مرك ال ذإ

 هرج مط كيلو اًسِلَص لیمو نما نم الإ حلر دنع یر لای مدل الو لوما امو : ىلاعت
 .[۳۷ :ًابس] © َنوُنِماَء ا

 اهرخفو ةيلهاجلا ةّيبع مكنع بهذأ دق هللا نإ) :اًعوفرم ةريره يبأ نع دواد يبألو

 لاجر َنَعَدَيَل ءبارت نم قلخ مدآ ونب سانلا ءيقش رجاف وأ «يقت نمؤم وه امنإ ءءابآلاب
 .«نالعُجلا نم هللا ىلع َنوهأ َنثوكيل وأ ءمنهج محف نم محف مه امنإ ماوقأب مهرخف

 يضر رذ وبأ رّيَع املو «صقنتلاو بيعلاب اهيف عوقولا : يأ (باسنألا يف نعطلاو) :هلوق
 لدف .هيلع قفتم «ةيلهاج كيف ؤرما كنإ ؟همأب هتريعأ» : ي ه6 يبنلا ل ما الجر هنع هللا

E OEهذه نم ءيش هيف نوكي دق ملسملا نأو  
 خيش هلاق .هقسف الو هرفك كلذ بجوي الو «ةينارصنو ةيدوهيو ةيلهاجب ةامسملا لاصخلا
 . هللا همحر مالسإلا

 جرخأ امك .مجنلا طوقس وهو ءونلا ىلإ رطملا ةبسن : يأ (موجنلاب ءاقستسالاو) :هلوق
 ىلع فاخأ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق يئاوسلا رباج نع ريرج نباو دمحأ مامالا
 ردم نبات تتوب نو اطلولا ر و اا انذاك سلا

 )١( هللا همحر ءاّرونو اًملع ضيفت يتلا مالسالا خيش بتك لكك اًدج سيفن وهو ةيفلسلا ةعبطملا يف عبط ةيلهاجلا لئاسم باتك .

 ) )0؟نانعلا مهتنسلأو مهمالقأل اوقلطأ دقو مويلا سانلاب فيكف «ءادوسلا نبااي :هل لاقف .طقف امهداوسب هريع امنإو .
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 عزدو نارطق ْنِم لابْرِس اَهْيَلَعو ةَمايِقلا َمْوَي ما اهتؤَم َلْبَق بَ ْمَل اذإ ُةَحِياَنلا» :لاقو 3 7 of ٢ م رم oF مص
 . ملسم هاور ر( ر نم

 3 E اا هش 3 1 6 .٠ ب

 حبصلا ةالَص لَك هللا لوُسَر انل ىَلَص» :لاق هنع هللا ىضر دلاخ نب ديز نع امهلو

 يف اًريثأت هل نأ دقتعي نأ امإ ولخي الف .اذك ءونب وأ اذك مجنب انرطم :مهلئاق لاق اذإف

 تيملا ءاعد نأ مهداقتعاك ةيلهاجلا لهأ هدقتعي يذلا وهو ءرفكو كرش اذهف .رطملا لازنإ

 كرشلا وه اذهف «هايإ مهئاعدب عفشي هنأ وأ ءاّرض مهنع عفدي وأ ءاًعفن مهل بلجي بئاغلاو
 ال ىح مهولیقو# :ىلاعت لاق امك .هلعف نم لاتقو هنع يهنلاب لك هلوسر هللا ثعب يذلا

CEEكرشلا ؟ةقفلاو:[85 :لافتآألا] 50 كح نيرلا نوككحَبو ةَ : 

 هنكل .هدحو هللا وه رثؤملا نأ هداقتعا عم نكل ف کو ا ل ا انو

 مجنلا ىلإ كلذ ةبسن مرحي هنأ :حيحصلاو «مجنلا كلذ طوقس دنع رطملا دوجوب ةداعلا ىرجأ

 «اذك ءونب انرطم» لوق مرحي هنأب :عورفلا يف حلفم نبا حرص دقف ءزاجملا قيرط ىلع ولو

 كلذل لئاقلا نأ كلذو .افالخ ركذي ملو ءزاجملا قيرط ىلع ولو هميرحتب فاصنالا يف مزجو
 الو رضي الو عفني ال رخسم قلخ ىلإ هريغ هيلع ردقي ال يذلا ىلاعت هللا لعف نم وه ام بسن

 . ملعأ هللاو .رغصأ اًكرش كلذ نوكيف «ءيش ىلع هل ةردق

 كدر هللا اف ا اهنألا علا ىلع بدنلاب توصلا عفر يأ (ةحاينلاو) :هلوق

 ' .ةبوقعلاو ديعولا ةدشل رئابكلا نم يهو «بجاولا ربصلا يفاني
 ؛مظع نإو بنذلا رفكت ةبوتلا نأ ىلع هيبنت هيف (اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلاو) :هلوق

 نيملسملا ءاعدو «بئاصملاو ةيحاملا تانسحلاب اًضيأ رفكيو «ةلمجلا يف هيلع عمجم اذه

 ثيدحلا يفو .اًئيش هب كرشي ال نمم ءاش نمع هللا وفعو «هللا نذإب ةعافشلابو ؛ ضعبل مهضعب

 نباو يذمرتلاو دمحأ هاور «رِغرَعُي مل ام دبعلا ةبوت لبقي ىلاعت هللا نإ) :اًعوفرم رمع نبا نع

 .نابح نباو هجام

 لابريسلا : يبطرقلا لاق يرحم ردو نارطق و اهيلعو ةمايقلا موي ماقت) : هلوق

 ؛صمقلاك نهل نوكيف «نارطقلاب نْحّْطلُي نهنأ ىنعي «صمقلاو بايثلا يهو «ليبارسلا دحاو

 دشا .برحلا يس, نهملاو نشأ ةهككارو نهداسجأب رانلا لاعتشا نوكي ىتح

 ("”باذملا ساحنلا وه نارطقلا نإ» :سابع نبا نع يورو

 ةالص ة4 هللا لوسر انل ىلص» :لاق هنع هللا يضر دلاخ نب ديز نع ")امهلو) :لاق

 )١( ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو بويجلا قشو دودخلا برضو .
 ٍنارْطَق نم رهاب ارس# 4 ِداَفَسْل ف نارق لو َنيِمِرْجُمْل یرتو# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع هريغو ريثك نبا ظفاحلا كلذ ركذ (۲)

 .[(66 ۹ : ميهاربإ] راسا مههوجو ودْعَتو

 كرر نولو : ىلاعت هللا لوق باب يف ءاقستسالا يفو ؛ملس اذإ سانلا مامالا لبقتسي باب يف ةالصلا يف يراخبلا هاور (۳)
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 لَه :لاقف ساتلا ىلَع لبا فَرَصن زا اّملف لْبَللا َنِم تناك ٍءامَس ٍرْثِإ ىلع ةي ةّيبيدحلاب مس ه2

 نمم يدابع ْنِم َحَبضَأ : لاق :لاق .مَّلْغَأ هلوشرو هللا :اولاق 0 لاق اذام نورد

 له :لاقف سانلا ىلع لبقأ فرصنا املف املف «ليللا نم تناك ءامس رثإ ىلع ةيبيدحلاب حبصلا
 يب نمؤم يدابع نم حبصأ لاق :لاق ٠ .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟مكبر لاق اذام نوردت
 نم امأو «بکوکلاب رفاك ؛يب نمؤم كلذف .هتمحرو هللا لضفب انرطم :لاق نم امأف ءرفاكو
 .((بكوكلاب نمؤم «يب رفاك كلذف اذكو اذك ءؤنب انرطم :لاق

 هلو كلذ ريغ :ليقو «نيتسو نامث ةنس تام «روهشم يباحص ينهجلا دلاخ نب ديز

 .ةنس نونامثو سمخ

 قالطإ هيفو :ظفاحلا لاق .ءابلا ىنعمب ماللاف ءانب يأ (هللَك هللا لوسر انل ىلص) :هلوق
 .هلل ةالصلا امنإو . اًراجم كلذ

 .'''لقثتو اهئاي فيفختو ةمومضملا ةلمهملاب (ةيبيدحلاب) :هلوق
 وهو ؛روهشملا ىلع ةثلثملا نوكسو ةزمهلا رسكب (ليللا نم تناك ءامس رثإ ىلع) :هلوق

 .ءيشلا بقعي ام

 عفترا ام لك ىلع قلطُي ءامسلاو ؛باحسلا نم لزني هنأل ءرطم :يأ (ءامس) :هلوق

 :هلوق هيلع لدي امك «نيمومأملا ىلإ تفتلا :يأ ءهتالص نم :يأ (فرصنا املف) :هلوق
 . مالسلا دارأ هنأ لمتحيو «سانلا ىلع لبقأ»

 ا لاق ام اوعمست ملأ) : يئاسنلا يفو .هيبنتلا هانعمو ماهفتسا ظفل (نوردت له) :هلوق

 مهربتخيل ةلأسملا هباحصأ ىلع ملاعلا ءاقلإ هيفو .ةيسدقلا ثيداحألا نم اذهو 5
 علا لكي ب نأ ملعي ال امع لوؤسملل بدآلا ُنْسَح هيف (ملعأ هلوسرو هللا : اولاق) :

 بجي كلذو 0 ىلإ

 هلوقك رفاكو نمؤم ىلإ ميسقتلا ليلدب مومعلل انه ةفاضالا (يدابع نم حبصأ) :هلوق

 .[؟ :نباغتلا] 4ٌّنِِوُم نيو اڪ کف قل ىلا وهو :ىلاعت
 كرشأ هنأل رفك اذهف رطملا لازنإ ىف اًريثأت ءونلل نأ دقتعا اذإ (رقاكو ىب نمؤم) :هلوق

 هللا ةمعن بسن هنأل ءرغصألا كرشلا نم وهف كلذ دقتعي مل نإو .رفاك د حلاو ءةيبوبرلا يف

 .ناميالا باتك يف ملسم هاورو «َنْوَكُ حن

 ؛ةرجهلا نم تس ةنس نيكرشملاو هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلص اهيف ناكو «يسيمشلا نآلا ىمستو ؛مرحلا دودح ىلع ةيرق )١(
 .نيبملا حتفلا حلصلا اذه ناكو

 .هيلإ مث هللا ىلإ ملعلا در بجاولا نإف سلجملا رضاح ايندلا هتايح يف هيي لوسرلا ناك امنيح حصي ناك امنإ ءاذه مهدرو (۲)
 نآلا ةلمجلا هذه سانلا لامعتسا أطخلا نمف ءهدحو هللا ىلإ الإ ملعلا در يغبني الف ءايندلا هذه قرافو تام نأ دعب امأو
 .«ملعأ هلوسرو هللا» :هلوقو
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 .«پگۈگلاپ ٌنْؤُم يب فاك كلذ اذكو اذگ ءب انزع :لاق نم انو

 ةمحرو هللا نم لضف وه امنإو هيف رطملا لازنال اًبيس ءونلا لعجي مل هللا نألو «هريغ ىلإ
 و دعم

 ليبس ىلع ولو هريغ ىلإ هللا لاعفأ فيضي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلع ثيدحلا اذه لدو

 الو ةيببسلل تسيلف ءظفللا اذهب قدصت ال اهلكو «ىناعم لمتحت «ءابلا» اضيأو ءزاملا

 دق رطملا نآل ءةبحاصملل اهنأ ىلع اًضيأ قدصت الو 5 اذه نأ نم تفرع امل «ةناعتسالل

 هيف هئيجم هللا دارأ يذلا تقولا ىف رطملا ءىجي امنإو ؛هيف ءىجي ال دقو تقولا اذه يف ءيجي

 رهظيف ءدساف هنع يهنملا ظفللا ا ىف لا هيلع لمحت ل لكف ءهلضفو هتمكحو هتمحرب

 بحاص مالك يف هميرحتب عطقلا مدقت دقو 'ىنعملا داسفل اًقلطم ةظفللا هذه ميرحت اذه ىلع
 .«فاصنالاو عورفلا»

 هنأ ىلإ نيك *يب (عضوملا اذه يف ناميالل نطفتلا هيفو) :هللا همحر فنصملا لاق

 .صالخإلا

 بهذمو «هلل ناتفص ةمحرلاو لضفلاف (هتمحرو هللا لضفب انرطم :لاق نم امأف) :هلوق

 ةايحلاك :تاذلا تافص نم هلوسر هب هفصوو هسفن هب هللا فصو ام نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 تسيل هتاذب ةمئاق هللا تافص اهلك .هدابع اهب محري يتلا ةمحرلاك ؛لاعفألا تافصو «ملعلاو

 . فئاوط هيف طلغ دقف اذهل نطفتف «هريغب ةمئاق

 دمحي يذلا وهو «هدحو هيلإ الإ فاضت نأ زوجي ال هللا مَعِن نأ :ثيدحلا اذه يفو

 .ديحوتلا لهأ لاح هذهو ءاهيلع

 . كلذب قلعتي ام مدقت ءهرخآ ىلإ (اذكو اذك ءونب انرطم :لاق نم امأو) :هلوق

 .(عضوملا اذه يف رفكلل نطفتلا هيفو) :هللا همحر فنصملا لاق

 دقتعي مل نإو «هميرحتب ءاملعلا ضعب عطق اذهلو ءرفك هللا ريغ ىلإ ةمعنلا ةبسن ىلإ ريشي

 ىلإ اهتبسنو ءاهب معنأ يذلا ىلإ اهتبسن مدعل «معنلا رفك نم نوكيف ؛رطملا لازنإب ءونلا ريثأت
 1 لحفل COCR EE رعي : یلاعت هلوق يف يتأيس امك «هريغ

 قرشلا نم مجن علط اذإ برعلا تناكو :دلاخ نب ديز ثيدح حرش يف يبطرقلا لاق

 مهنمو «علاطلا ىلإ هبسني نم مهنمف «حير وأ رطم كلذ دنع ثدحف برغملا نم رخآ طقسو

 ىهنف .ثيدحلا يف روكذملا لوقلا كلذ نوقلطيو ؛عارتخاو داجيإ ةبسن «براغلا ىلإ هبسني نم

 مهتاوعدو مهتالسوت يف طظافلا م كلوب وهو ةو نيفين اترا :مهلوقك .نولهاجلا هلمعتسي امم اهلثم كلذكو )١(

 ظ . ةيلهاجلا
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 .اذكو اذگ ُءْوَن َقَدَص ْدَقَل :ْمُهَضْعَب لاق» هيفو :هانعمب سابع نبا ثيدح نم امهلو
٠ ٣ aص ےس 4 م  Treٍملإ ٥ه ميظع َنوملعت ول مسَقل مئإو ه ةا عفومب مقا كلف# :تايالا هذه هللا لّرنأف 92 د 1 1 و ا  

 :هلوق .ىهتنا .مهقطن يف مهب هبشتي الو مهداقتعا دحأ دقتعي الئل «كلذ قالطإ نع عراشلا

Gg oنولو و ل ع واس وو  

BE Eرف خسأ لب هِي دَمَحْلا يف أ لول اهتم غب نی رأل دب اخ ا  
 ؛رطملا دجوأ يذلا وه هللا ناب ٌرقيو فرعي نم مهنم نأ ىلع لدف [1۳ :توبكنعلا] # َنوُلَقَعَي

 مهلك برعلا نأ حرصي مل هحرش يف يبطرقلاو «ريثأتلا نم اًئيش هيف ءونلل نأ ءالؤه دقتعي دقو
 .روكذملا لامتحالل ةيآلاب هيلع ضارتعا الف .هركذ يذلا دقتعملا كلذ نودقتعي

 اذك ءون قدص دقل :مهضعب لاق» :هيفو «هانعمب سابع نبا ثيدح نم امهلو) :هل

 مِل © ٌميِظَع مَعَ ول مسل ُمَنِإَو 0 روُجُتلا عِيْوَمِب مِسْفَأ لقط :تايآلا هذه هللا لزنأف .

 أ يدل اه ه ميتا نب يك م هلم لإ دشتي ل هك کک قه مک ثق

 سانلا رطُم» :لاق سابع نبا نع هظفلبو [7-47ه :ةعقاولا] 4نْوْدَكُت نأ مكرر َنوُلَْجيَو 9 َنوُبهْدُم
 ةمحر هذه :اولاق .رفاك مهنمو ءركاش سانلا نم حبصأ : لَك يبنلا لاقف ةي يبنلا دهع ىلع

 عقومي ٌمِسْقَأ لق ةيآلا هذه تلزنف :لاقف .اذكو اذك ءون قدص دقل :مهضعب لاقو .هللا
 . #1 رول

 ِهَنِإ#© :مسقلا باوجو .ءاش ام ىلع هقلخ نم ءاش امب مسقي «لجو زع هللا نم مسق اذه

 نآرقلا يف متمعز امك رمألا سيل ؛مالكلا ريدقتف ؛يفنلا ديكأتل ةلص (ال) نوكتف مك نا

 :هلوق ىنعم :ةيبرعلا لهأ ضعب لاق :ريرج نبا لاق ميرك نآرق وه لب «ةناهك وأ ءرحس هنأ
 عقومي ٌمِقَأط :ليقف دعب مسقلا فنؤتسا مث ؛نولوقت امك رمألا سيلف 4«ُمِسْفَأ الث
 ىلإ ايلعلا ءامسلا نم ردقلا ةليل ةلمج لزن هنإف يا موجن ينعي :سابع نبا لاق . رجل

 :اهعقاومو .ةيآلا هذه سابع نبا أرق مث "دعب نينسلا يف اًقرفم لزن مث ءايندلا ءامسلا

 .ريرج نبا هراتخاو .اهقراشمو اهعلاطم :موجنلا عقاوم :دهاجم لاقو .ءيش دعب اًئيش اهلوزن
 :هوجو نم - نآرقلا وهو - هيلع مّسقملاو هب مّسقملا نيب ةبسانملا نوكتف اذه ىلعو

 ىدتهي نآرقلا تايآو ءرحبلاو ربلا تاملظ يف اهب ىدتهي هللا اهلعج موجنلا نأ : اهدحأ

 تاملظلا يف ةياده نآرقلاو «ةيسحلا تاملظلا يف ةياده كلتف .لهجلاو يغلا تاملظ يف اهب

 ةنيزلا نم نآرقلا يفو .ةرهاظلا ةنيزلا نم موجنلا يف ام عم نيتيادهلا نيب عمجف «ةيونعملا

 نجلا نيطايش موجر نم نآرقلا يفو «نيطايشلل موجرلا نم موجنلا يف ام عمو «ةنطابلا

 موهفم الو ةي يبنلا ىلإ ةرشابم لزني ناكف . اًمجنم ليربج هب لزني ناك ىتح نونكملا باتكلا يف لاز ام هنأ ىلع لدت ةيآلا )١(
 . اهنم ةي هللا لوسر ىلإ كلذ دعب لزني ناك مث ةرم ايندلا ءامسلا ىلإ لزن هنإ نيرسفملا ضعب هلاق امل
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 ديف 0 َنيِمِلَعْلا بر نّم ٌلِبِزَت © َنوُرَهَطُمْلا لِ هاسمي ال 0 نوک بنك يف 0 1-2 ناقل

 ۷١-۸۲[. :ةعقاولا] ( نوک 0 ا 56 0 نوا ممن تدم

 اهعقاوم يف ام عم ؛ةيعمسلا ةولتملا هتايآ نآرقلاو «ةينايعلا ةدوهشملا هتايآ موجنلاو «سنإلاو

 همحر ميقلا نبا هركذ .لوزنلا دنع اهعقاومو ةينآرقلا هتايآ ىلع ةلالدلاو ةربعلا نم بورغلا دنع

 . هللا

 يذلا مسقلا اذه نإو :يأ :ريثك نبا لاق €كيطَع مَ وأ ٌمَمَتَل متو :هلوقو
 . هيلع هب مسقملا متمظعل هتمظع نوملعت ول ميظع مسقل هب تمسقأ

 هليزنتو هللا يحو هنإ :يأ «نآرقلا وهو «هيلع مسقملا وه اذه مك نايل ُمَّنِإ# :هلوقو

 ريثك ميظع يأ ميرك نآرق وه لب ريدا «ةناهك وأ رحس هنإ :رافكلا لوقي امك ال «همالكو

 . هّللا مالك ال «ريخلا

 «هتلالجو هعفانمو هريخ ةرثكو هنسح يضتقي امب هفصوف :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هللاو «هلضفأو هنسحأ ءيش لك نم وهو ؛عفنلا ميظعلا ءريخلا ريثكلا «يهبلا وه ميركلا نإف

 رثك ام هب فصوو «هشرع هب فصوو «همالک هب فصوو مركلاب هسفن فصو ىلاعتو هناحبس

 :يرهزألا لاق «نسحلاب «ميركلا» فلسلا رسف كلذلو ؛هريغو تابنلا نم هرظنم نسحو هريخ

 هيف امل ءدمحي ميرك نآرقل هنإو «لاعفلا ليمج ميرك ىلاعت هللاو «دمحي امل عماج مسا ميركلا

 .ةمكحلاو ملعلاو نايبلاو ىدهلا نم

 .ريثك نبا هلاق .رقوم ظوفحم مظعم باتك يف :يأ نركب بنك يف# :هلوقو

 حولا وه :ليقف ؛اذه يف نورسفملا فلتخا :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 ٍفصم فل :هلوق يف روكذملا وهو «ةكئالملا يديأب يذلا باتكلا هنأ حيحصلاو طولا

 يديأب يذلا باتكلا نأ ىلع لديو ١-١5[ :سبع] ه4 رر ماك قر ورقم ىا رهط تعور ن

 ( وست مهيديأب هنأ ىلع لدي اذهف 4 نويل لإ ۽ EN همي الل :هلوق ةكئالملا

 الإ هسمي ال١ :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق #َنوُرَهطُمْلا الإ سمي الش :هلوق

 : ينعي نورهطملا الإ هسمي ال» :ةياور ىفو ««ءامسلا يف يذلا باتكلا :لاق .نورهطملا

 يسوجملا هسمي هنإف ايندلا ىف امأف ا الإ هللا دنع هسمي ال» :ةداتق لاقو «ةكئالملا

 نار جرو فا حر فلا نا يمتع. ورك للا اذه واقعاو ياا ل محتل
 الإ هسمي ال هنأ ىلاعت هللا ربخأف «نيطايشلا هب تلزنت نآرقلا اذه نأ شيرق تمعز :ديز نبا

 نع مهَتِإ © َنَعيِطَتْسم امو طل یعني امو © ُنيِيَقلا هب كرن امو :ىلاعت لاف امك «نورهطملا

 لوقلا نع جرخيإ ال وهو «ديج لوق اذه :ريثك نبا لاق 5٠١-8١7[ :ءارعشلا] «َنوُلورَعمل 0

 . هب نمآ نم الإ همعط دجي ال» : ةيآلا هذه يف هحيحص يف ىلاعت هللا همحر يراخبلا لاقو .هلبق

 هتلر ولو ال دعنا رع يمس ةراشإ نم اذه :هللا همحر ميقلا نبا لاق



5 

 .ةعقاولا ةيأ ريسفت : ىلوألا

 .ةيلهاجلا رمأ نم يتلا عبرألا ركذ : ةيناثلا

 .اهضعب يف رفكلا ركذ : ةثلاثلا

 .ةلملا نم حرخُي ال ام رفكلا نم نأ : ةعبارلا

 ةا لوز بب اکو قب نیر يدابع ْنِم َحَبْصَأ» هلوق : ةسماخلا

 . عضوملا اذه يف ناميالل نطفتلا :ةيوانسلا

 . عضوملا اذه يف رفكلل نطفتلا : ةعباسلا

 .«اذگو اذگ ٌءْوَن َقَدَص ْدَمل» :هلوقل نطفتلا : ةنماثلا

 هيناعم لاني ال .اًيحو هلوسر ىلع هلزنأو ؛اًمح هب ملكت هللا مالك هنأ دهشي نم الإ هربدتو همهفو

 .هوجولا نم هجوب هنم جرح هبلق يف نكي مل نم الإ
 ةيآلا ظفلو :اولاق ءثدحلاو ةبانجلا نم :يأ #َنوُرَهْطَمْلا الإ سمي ال :نورخآ لاقو

 كلام هاور امب كلذ ىلع اوجتحاو .فحصملا انهه نارقلاب دارملاو :اولاق .بلطلا هانعم ربخ

 . ''”(رهاط الإ نازقلا نس أ : مزح نب ورمعل ةي هللا لوسر هبتك يذلا

 سيلو نيملاعلا بر نم لزنم نآرقلا اذه :ريثك نبا لاق كيما تر ني ٌليِرنَنط :هلوقو
 قح هءارو نشيلو ؟ هيف ةيرم ال يذلا قحلا وه لب « رعش وأ ةناهك وأ رحس هنإ :نولوقي امك

 .هب ملكت هللا مالك هنأ :ةيآلا هذه ىفو . عفان
 ملر لق# :هلوقو ١١[ :ةدجسلا] *ىّتم لوقلا ىح نكللو# :هريظنو هللا همحر ميقلا نبا لاق وعمد هذ 2 1 500 ر 6

 لوزتلا ناف .هقلخ ىلع ىلاعت هللا ولع تانثإ وه 01١١ : لخنلا] ىل بر نع نيدعْلا خور
 هيلع دري الو لفسأ ىلإ ىلعأ نم ءيشلا لوصو وه رطفلا هفرعتو لوقعلا هلقعت يذلا ليزنتلاو
 قوف اهلزنأ يذلا نإ :لوقن انأل 1< :رمزلا] «جوُرَأ َةَيِعَمَت مَا َنَي مْكل ٌلْرنأَو# :هلوق

 نب دمحم نب ركب يبأ دنع ةفيحص يف تأرق :لاق . يرهزلا ثيدح نم ليسارملا يف دواد وبأ هاورو :ريثك نبا ظفاحلا لاق )١(
 نامثعو رمع نب هللادبعو مزح نب ورمع نع ينطقرادلا هدنسأ دقو .هب ذخألا يغبني ال اذه لثمو :لاق .خلا مزح نب ورمع
 ريثك نباو داشرالا يف يوونلا فعض دقو : ريبحلا صيلختلا يف ظفاحلا لاقو .رظن امهنم لك دانسإ يفو . صاعلا يبأ نبا

 ] . اعيمج مزح نب ورمع ثيدحو مازح نب ميكح ثيدح مزح نباو

 :ديز نبا لاق ام ةيآلاب دوصقملاو .ةكئالملا مهنأ يف ةحيرص يهف ؛نونكملا باتكلا ىلع دوعي ةيآلا يف ريمضلاو
 ب هل تفضل نإ لوق نمل لد هك الو ليلو ةيآلا نق سلف نط الا هب تل زت هنآ اغ ر شيزق لغ دلا
 .رهاط الإ
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 اذام َنوُرْدَتَأ» :هلوقل اهنع ماهفتسالاب ةلأسملل ميلعتلل ملاعلا جارخإ : ةعساتلا
 .(؟ُةكْبَر لاق

 . ةحئانلا دعو : ةرشاعلا

 .هرمأب انل اهلزنأف ءهتاومس

 مهل هكلمل ةمزلتسملا نيملاعلل هتيبوبر ىلإ افاضم ليزنتلا ركذو :هللا همحر ميقلا نبا لاق
 قلخلا عم هنأش اذه نم نأو  مهيلع هماعنإو ءمهيلإ هناسحإو ؛مهيلع همكحو ؛مهيف هفرصتو

 الو مهرمأي ال .اًثبع مهقلخيو اَلَمَه مهعدّيو ؛ ىَدُس مهكرتي نأ ةماتلا هتيبوبر عم هب قيلي فيك

 .هلوسر ىلع هليزنت نآرقلا نأب رقأ نيملاعلا بر هنأب ٌرقأ نمف !؟مهبقاعي الو مهبيثي الو مهاهني
 لالدتسالا اذهو ؛هب ءاج ام ةحصو كلت هلوسر ةلاسر توبث ىلع نيملاعلا بر هنوكب لدتساو

 ناهذأ ىلإ برقأ اهتلالد تناك نإو .قراوخلاو تازجعملاب لالدتسالا نم فرشأو ىوقأ

 .ءالقعلا صاوخل نوكت امنإ كلتو .سانلا مومع

 ؟مهيلإ اونكرتو هيف مهوئلامت نأ نوديرتأ :دهاجم لاق دوهم نأ ٍثيِدَلَ ادا # : هلوق

 مهنأو «هعضوم ريغ يف ناهدالا مهعضو ىلع مهخبو مث :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 دقعتو ءرصانخلا هيلع ىنثتو «ذجاونلاب هيلع ضعيو ءهب فرعيو هب عدصي نأ هقح اميف نونهادي

 نوكي الو ؛ةرسي الو ةنمي هنع ىوتلي الو ءهلجأل ملاسيو براحيو «ةدئفألاو بولقلا هيلع
 قرط يف ءادتها الو «هب الإ ةمصاخم الو ؛هيلإ الإ ةمكاحم الو «هريغ ىلإ تافتلا بلقلل

 رادمو ؛ملاعلا ةايحو ءدوجولا حور وهف «هب الإ ءافش الو «هرونب الإ ةيلاعلا بلاطملا

 ةنهادملا بلطت فيكف .رئاصبلا رونو «داشرلا ليبسو «ةاجنلا قيرطو «حالفلا دئاقو ؛ةداعسلا

 لطاب يف نوكت امنإ :ةنهادملاو «قحللو قحلاب لزن امنإو «ةنهادملل لزني ملو «هنأش اذه نمب

 ضعب كرتي نأ ىلإ نهادملا جاتحيف «هتماقإ نكمت ال فيعض قح يف وأ «هتلازإ نكمت ال يوق
 !؟هب نهادي فيكف قح لك هب ماق يذلا قحلا امأف «لطابلا ضعب مزتليو قحلا

 کرس ر 2

 .ملعأ ىلاعت هللاو ؛بابلا لوأ اهيلع مالكلا مدقت دورك تأ مكرر نولعجنو# :هلوق
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 : ةرقبلا] هللا حک وب دادنأ هلآ نود 00 م سالا ریو # : ىلاعت هللا لوق

 حک توم اًدادَنأ هلآ نود نم دخ س سالا ےمو# :ىلاعت هللا لوق باب) :

  1:ةرقبلا] ٠١١[.

 اهلامكبف «هاحر بطق هيلع رودي يذلا مالسإلا نيد لصأ يه هناحبس هتبحم تناك امل
 .:ةمج تلا ةه 0 .ناسنالا ديحوت صقني .اهصقنبو ؛ لمكي

 'لزانملا حرش يف لاق .ةيآلا 4اَءاَدَنَأ هنأ ٍنوُد نم ٌدِخَتَي سس سالا و :ىلاعت هلوق
 هللا نود نم ذختا نمم وهف ىلاعت هللا بحي امك اًئيش هللا نود نم بحأ نم نأ ىلاعت ربخأ

 اذه تبثي ال ضرألا لهأ نم اًدحأ نإف ءةيبوبرلاو قلخلا ىف ال ةبحملا ىف دن اذهف ءاّدادنأ

 بحلا يف اًدادنأ هللا نود نم اوذختا دق ضرألا لهأ رثكأ نإف لا دن فالخب «دنلا

 نيذلاو :امهدحأ :نالوق ةيآلا ريدقت يفو ل اح دم اوما َنيدلاَو# : ىلاعت لاق مث . ميظعتلاو

 . هللا نود نم اهنومظعيو م يتلا مهتهلآو مهدادنأل دادنألا باحصأ نم هلل اًبح دشأ اونمآ

 ةاهاضمو ةاهابم 4آ کاو يف دهاجم نع ريرج نبا یورو

 :لاق ديز نبا نع ىور مث 3 مهناثوأل رافكلا نم وَ ا ذا ا ياو :دادنألاب قحلل

 هللا اونمآ نيذلا بحي امك مهنوبحي هللا عم اهودبع يتلا مهتهلآ مهدادنأ نوكرشملا ءالؤه

 تنا .مهتهلآ مهبح نم هلل ابح دشأ اونمآ نيذلاو
 نينمؤملا ةبحم نإف هل دادنألاب نيكرشملا نم هلل اًبح دشأ اونمآ نيذلاو :يناثلاو

 نم دشأ ةصلاخلا ةبحملاو ءاهنم طسقب مهدادنأ تبهذ دق دادنألا باحصأ ةبحمو «ةصلاخ

 نيلوق اهيف نإف 4 هللا حک يخل : ىلاعت هلوق يف نيلوقلا ىلع نابترم نالوقلاو .ةكرتشملا

 ةبحم اهنكلو . هللا ةبحم مهل تنا دق :نوكيف-.هللا . نوني“ امك مهنوبحي اهدا اأ

 نونمؤملا بحي امك مهدادنأ نوبحي ىنعملا نأ : يناثلاو .مهدادنأ ىلاعت هللا عم اهيف اوكرشأ

 . مهدادنأل دادنالا تاحضأ ةف قم نشأ هلل نيتؤملا ةع نأ ىلاعت نيب نيب مث هللا

 اوكرش نأب اومذ امنإ :لوقيو لوألا لوقلا حجري هللا همحر ةيميت نبا مالسإالا خيش ناكو

 ةروكذملا ةيوستلا هذهو ؛هل نينمؤملا ةبحمك هلل اهوصلخي ملو ةبحملا يف مهدادنأ نيبو هللا نيب

 مهعم ةرضحم يهو مهدادنأو 0 نولوقي مهنأ رانلا يف مهو .مهنع ةياكح ىلاعت هلوق يف

 مولعمو [۹۸۰۹۷:ءارعشلا] 4 نيمللعَل ل بر مكبوس ذإ 0 نم ٍلالَّص یل 3 نإ ہلا :باذعلا يف

 .رانملا ةعبط نم «ثلاثلا ءزجلا لوأ «نيكلاسلا جرادم )١(
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  «ميظعتلاو ةبحملا يف هب مهووس امنإو '''ةيبوبرلاو قلخلا يف نيملاعلا برب مهووس ام مهنأ
 لجو َضرأْلاَو ِتوَمَسلا َقَلَح ىلا هَل ُدَمَلَلا» :ىلاعت هلوق يف روكذملا لدعلا وه اًضيأ اذهو
 نحل ىف: ىلا E هوي هناا ةراسألا] 4 كرا رتت: نر رزقك" نيل 23 راو كلا
 . ميظعتلاو

 ةيآ ىست هذهو ١"[ :نارمع لآ] هلآ گبي نوعا هللا توجت رسک نإ لق# :ىلاعت لاقو

 رك نإ لفل :ةنحملا ةيآ ىلاعت هللا لزنأف هللا ةبحم موق ىعدا :فلسلا ضعب لاق .ةنحملا
 : اهتمالعو اهليلدف ءاهتدئافو اهترمثو ةبحملا ليلد ىلإ ةراشإ هلآ كبي نوعي هَل نوت

 ةعباتملا مكنم لصحت مل امف «مكل لسرملا ةبحم ءاهترمثو اهتدئافو ةي لوسرلا عابتا

 . ةيفتنم مكل هتبحمو «ةلصاح ريغ هل مكتبحمف
 ه2 وتو لكل اد وسم 2 يمول تس هول ال اس مم سو ل 1 5 8

 روقي هلأ قاي فو نيد نع كنم دري نم ًاونماء نبذل ماتي :ىلاعت لاقو
e 

 ر يورو
 للا ل ع اذ رەنوبګو مې

 نو
 عبرأ اهل ركذ [54 :ةدئاملا] # ربك َةَمَول نوفا الو هلا لیس ىف توده َترفَكْلا لع دّدعأ نينمّوملا -

 ( : تامالع

 - مهيلع نوفطاع نوقفشم ءامحر ءاقرأ هانعم :ليق - نينمؤملا ىلع ةلذأ مهنأ :اهادحإ

 دلولاك نينمؤملل» :هللا همحر ءاطع لاق ««ىلع» ةادأب هادع ىنعملا اذه «ةلذأ» نّمض املف

 . ب حر راكلا لع دِ «"«هتسيرف ىلع دسألاك نيرفاكلا ىلعو «هديسل دبعلاكو هدلاول
 قيقحت كلذو .ناسللاو لاملاو ديلاو سفنلاب هللا ليبس ىف داهجلا :؟'”ةثلاثلا ةمالعلا

 ٠ .ةبحملا ىوعد

 لكف «ةبحملا ةحص ةمالع هذهو «مئال ةمول هللا يف مهذخأت ال مهنأ :ةعبارلا ةمالعلا

 تودي برأ يفأ :ىلاعت لاقو .ةقيقحلا ىلع بحمب سيلف هبوبحم ىلع موللا هذخأ بحم
 ر ر رس

 ركذف [07 :ءارسإلا] 4بادع وفا ُمَتَسْحَر نورو برقا أ ةليسولا هير كإ توغ
 ءاجرلاو .ةحلاصلا لامعألاب هيلإ لسوتلاو ءهيلإ برقلا ءاغتبا وهو .بحلا :ةثالثلا تاماقملا

 نمو «باذعلا فوخو ةمحرلا ءاجر ىلع دئاز رمأ ةليسولا ءاغتبا نأ ىلع لدي فوخلاو

 ةبحم لب ؛هتاذ ةبحمل عبت هبرق بحو «هبرق بحي نم برق يف الإ سفانتي ال هنأ اًعطق مولعملا
 ال مهدنع هنإف ءيش هلك كلذ نم ام :ةلطعملاو ةيمهجلا دنعو «هنم برقلا ةبحم تبجوأ هتاذ

 ميعنو «بولقلا ةايح اوركنأف «بحي الو «ءيش هتاذ نم برقي الو «ءيش نم هتاذ برقت

 مهبولق تبرض كلذلو «ةرخآلاو ايندلا ميعن ىلعأو نويعلا ةرقو «سوفنلا ةجهبو حاورألا

 ءالؤهل نأ اودقتعاف ةمألا هذه رخآ يف ةماعلاو ةصاخلا نم ريثك يف اًضيأ ةيبوبرلا يف كرشلا عقو دقو :نويعلا ةرق يف )١(

 .كلذ وحنو نوكلا يف افرصت تاومألا
 .نيرفاكلا ىلعو :هلوقب اهيلإ ةراشإلا نم ءاطع مالك يف امب ىفتكا هلعلو «ةيناثلا ركذي مل (۲)
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 الو هنوبحي الو هنوفرعي الف ؛هتبحمو هتفرعم ىلع باجح هللا نودو مهنود برضو ةويقلاب

 نم نوبقاعي لب ؛مهرازوأو مهماثآ مظعأ مهركذف «هتافصو هئامسأ ليطعت دنع الإ هنوركذي
 يذ بسحو .اهلهأو اهب قحأ مه يتلا ءاودألاب مهنومريو هلالج توعنو هتافصو هئامسأب هركذي

 هتفرعمو ىلاعت هللا ةبحم نع ريفنتلاو تقملاو ةوسقلا نم مهمالك ىلع ىري ام ةايحو ةريصبلا
 .ناعتسملا هللاو هديحوتو

 الإ اهديزت ال دودحلاف ءاهنم حضوأ دحب ةبحملا َّدَحُت ال :اًضيأ ىلاعت هللا همحر لاقو

 ىف شالا لكتب امنإو. .هاةيعيملا نم ريظأ فرب ةحملا فصرت لو اهدوجو اهدنا داخ
 ام :كلذ يف ليق ام عمجأو .اهماكحأو اهتارمثو اهدهاوشو اهتامالعو اهتابجومو اهبابسأ

 .دينجلا نع يناتكلا ركب وبأ هركذ
 ملكتف - مسوملا مايأ يف هللا اهزعأ - ةكمب ةبحملا يف ةلأسم ترج» :ركب وبأ لاق

 هسأر قرطأف «يقارعاي كدنع ام تاه :اولاقف ءاّنس مهرغصأ دينجلا ناكو ؛اهيف خويشلا

 هيلإ رظان «هقوقح ءادأب مئاق ءهبر ركذب لصتم «هسفن نع بهاذ دبع :لاق مث ؛هانيع تعمدو

 راتسأ نم رابجلا هل فشکناو «هتدوم سأك نم هبارش افصو «هتبيه راونأ هبلق قرحأ .هيلقب

 هلل وهف هللا عمف نكس نإو ؛هللا رمأبف كرحت نإو هللا نعف قطن نإو .هللابف ملكت نإف «هبيغ
 .«نيفراعلا جات اي هللا كربج ءديزم اذه ىلع ام :اولاقو خويشلا ىكبف .هللا عمو هللابو

 :ةرشع ةبحملل ةبلاجلا بابسألا نأ :ىلاعت هللا همحر ركذو

 .هب ديرأ امو هيناعمل مهفتلاو ربدتلاب نآرقلا ةءارق :اهدحأ

 . ضئارفلا دعب لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا : يناثلا
 . اذه ردق ىلع ةبحملا نم هبيصنف لاحلاو لمعلاو بلقلاو ناسللاب لاح لك ىلع هركذ ماود :ثلاثلا

 . ىوهلا تابلغ دنع كباحم ىلع هباحم راثيإ :عبارلا
 . اهنيدايمو ةفرعملا هذه ضاير يف هبلقتو اهتدهاشمو هتافصو هئامسأل بلقلا ةعلاطم : سماخلا

 . ةنطابلاو ةرهاظلا همعنو هناسحإو هرب ةدهاشم :سداسلا

 ا راسكنا .اهبجعأ وهو : عباسلا

 E كلذ متخ مث هباتك ةوالتو '' ”يهلإلا لوزنلا تقو ةولخلا :نماثلا

 تحجرت اذإ الإ ملكتت الو .«مهمالك تارمث بياطأ طاقتلاو ؛ نيقداصلا نيبحملا ةسلاجم : عساتلا

 .كريغل ةعفنمو كلاحل اًديزم هيف نأ تملعو مالكلا ةحلصم

 . لجو زع هللا نيبو بلقلا نيب لوحي ببس لك ةدعابم :رشاعلا

 :لوؤتلا فید ىف ایک للا نلت یم اذإ تللذو (5)
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 هرو اهوا لومأو نیو یزو کولو Ey واب ناک نإ لف :هلوقو
 نر راو / ني مكي بح اتو نكسمو اَهَداَك وش
 .[؟4 :ةبوتلا] 4 واب a 2 اور

 ٍهِدَلَو ْنِم هيل ا نوكأ ىَتَح < ةُكدَحَأ نر الر : لاق ةع هلل هللا كوصر نأ سا نعو

 ا e هدلاوو

 . هبيبحلا وو ةبحملا لا ىلإ ا لصو ةرشعلا بايسألا هذه نمف

 لوقا نمو دزو وخلو مڑ ااو ااا نك ناک نإ :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق اق ل و اسر هش 6 مس رس سس ل 1

 ذ راجت وشو هلل ےب مكن نأ ارت کتو اكهاتك تع رر اشتق
 .[؟4 :ةبوتلا] (4َنيِقِسْنمْلا موقلأ ىربي ال ُهَلَو داب لأ E E اوه رد فليت رول

 وأ ءاهرثآف هنکسمو هتراجتو هتريشعو هلامو هلهأ بحأ نم دعوتي نأ ليلك هيبن هللا رمأ

 ةرجهلاك ءاهاضريو ىلاعت هللا اهبحي يتلا لامعألا نم هيلع هللا هبجوأ ام لعف ىلع اهضعب

 .كلذ وحنو داهجلاو

 هللا نم مكيلإ بحأ ءايشألا هذه تناك نإ :يأ» :ىلاعت هللا همحر ريثك نيا دامعلا لاق
 ليڪا مامالا ىور «هباقع نم مكب لحي اذام اورظتنا : يأ «اوصبرتف هليبس يف داهجو هلوسرو

 عفان نع يناسارخلا ءاطع نع يملسلا نمحرلادبع يبأ ثيدح نم - هل ظفللاو - دواد قنأو

 متذخأو ‹ ةنيعلاب e اذإ) :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 يج مكنع هعزني ال الذ مكيلع هللا طلس «داهجلا متكرتو .عرزلاب متيضرو .رقبلا بانذأ

 .(مكنيد اوعجارت

 هبحي ام بحيف «هديريو دبعلا هبحي ام ىلع هدارأو هدبع نم هللا هبحأ ام راثيإ نم دب الف

 ةنحملا ةيآ يف مدقت امك يي هلوسر عباتيو هيف يداعيو هيف يلاويو «هضغبي ام ضغبيو هللا
 . اهرئاظنو

 نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال» لاق هَ هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر سنأ نعو) :هلوق

 . ملسمو يراخبلا يأ (هاجرخأ «نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ

 بحأ لوسرلا نوكي ىتح «هلامك دارملاو «بجاولا ناميالا يأ (مكدحأ نمؤي ال) :هلوق
 لوسرلا نوكي نأب الإ لامكلا اذه لصحي الو لب «نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم دبعلا ىلإ
 هللا لوسراي :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ» :ثيدحلا يف امك .هسفن نم هيلإ بحأ
 كيلإ بحأ نوكأ ىتح هديب يسفن يذلاو :لاقف .يسفن نم الإ ءيش لك نم ىلإ بحأ تنأل

 .يراخبلا هاور «رمعاي نآلا :لاقف «يسفن نم ىلإ ٌبحأ نآلا كنإف .رمع هل لاقف .كسفن نم

 ضّرعيو هكرات مذي يذلا بجاولا لامكلا دارأ نإف «لامكلا وه يفنملا نإ :لاق نمف»



 ايلا

 :ناميالا َةَواَلَح َّنِهِب َدَجَو هيف َّنُك ْنَم ٿان :ِيكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع امهلو
 رس
 ع

 ا SS ءامُهاوس اّمِم هلا ا وسرو هللا لک نأ
 0 ع

 (ِراَنلا يف َفَدُقُي نأ هرکی امك هنم هللا هذقنا ذإ دعب رفكلا ىف ٌدوعَي نأ هركي 3 5 و ر سر مي 0 ب ا o 0 ا ص د

 هللا مالك يف طق عقي مل اذهف ءبحتسملا لامكلا يفنملا نأ دارأ نإو ؛قدص دقف ةبوقعلل

 . هللا همحر ماسلا خشم . و هلوسرو
 لاق امك «بذک دقف هريغ ل ميدقتو هتعباتم نودب هيي يبنلا ةبحم ىعدا نمف

 نيولي كيتو ا د نوم ق لو ر او لوا هاب اتما تولوقو # : ىلاعت

 ام ردقب اًبِجُم نوكي ملسم لك نكل يب لوسرلا ةعاط نع ىلوت نمع ناميالا ىفنف ٤١[ :رونلا]
 نأل ءقلطملا ناميإلا اًنمؤم نكي مل نإو اًنموم نوكي نأ دب ال ملسم لكو مالسالا نم هعم

 .نينمؤملا صاوخل الإ لصحي ال كلذ

 مالساإلا ىلع اودِلَو وأ ءرفك دعب اوملسأ اذإ سانلا ةماعو :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 نكل «لمجم ناميإ مهعمو نوملسم مهف .هلوسرو هلل ةعاطلا لهأ نم اوناكو .هعئارش اومزتلاو

 سانلا نم ريثكف الإو د هللا مهاطعأ در ادد ايا لوحي يبول ىلإ ناميالا ةقيقح لوخد

 .اودهاج امل .داهجلاب اوُدِمُأ ولو .ءاوكشل اوككش ولو ؛داهجلا ىلإ الو نيقيلا ىلإ نولصي ال
 ا لل تیرا, اري ااه. نیلا ولع نم دع لإ

 نمب اولتبا نإو ؛ةنجلا اولخدو اوتام ةنحملا نم اوفوع نإ ءالؤهف «لاملاو لهألا ىلع هنومدقي

 ا اي بور

 . ىهتنا .قافنلا نم عون ىلإ اولقتناو «نيباترم
 .بلقلا لمع ةبحملا نأل .ناميالا نم لامعألا نأ :ثيدحلا اذه يفو

 ءهلجألو هلل ةبحم اهنإف ءاهل ةمزال هللا ةبحمل ةعبات ةبجاو خت لوسرلا ةبحم نأ :هيفو
 يف بحي اًمنإف هلل اًبجم ناك نم لكو ءاهصقنب صقنتو نمؤملا بلق يف هللا ةبحم ةدايزب ديزت
 بئاوش نم ءيش اهيف سيل ةبحملا هذهو .حلاصلا لمعلاو ناميإلا بحي امك هلجألو هللا

 0 امو «هنم بوهرم عفد وأ هنم بوغرم لوصح يف هئاجرو هيلع دامتعالاک لا

 ج حلا صح ااف ها ةو وهنا لاو ع له لا قع اهيف امل هللا عم هتبحمف

 ةبحم يه يتلا هللا عم ةبحملا نيبو «ديحوتلا لامك نم يه يتلا «هلجألو هللا يف ةبحملا

 .هدحو هلل الإ زوجت ال يتلا ةيهلالا نم نيكرشملا بولق يف قلعتي امل هللا نود نم دادنألا
 هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر سنأ نع ملسمو يراخبلا يأ - هنع امهلو) :هلوق

 امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث» : هل

 هنا هللا هذقنأ ذإ نعي رنكلا ىف درع نأ هركي ناو. ههل لهجن ال عرملا بحي ثا. «اههاونت
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 ےس ا ر ر ا ر کر کک دب يت 8 .

 . هرخآ نيل (ىتح ٍناميالا ةو الح دحا دجي الل) :هياور ىفو

 ال ءرملا بحي ىتح ناميإلا ةوالح دحأ دجي ال :ةياور يفو «رانلا يف فذقي نأ هركي امك

 . («خلإ هلل الإ هبحي
 .لاصخ ثالث يأ «ثالث» :هلوق

 ( .ةمات هيف تّدجو يأ (هيف نك نم) :هلوق

 هب لصحي امل قوذلاب اهنع ربعي يتلا يه انه ةوالحلا (ناميإلا ةوالح نهب دجو) :هلوق

 . مهبولق يف ناميالا لهأ هدجي سوسحم ءيش يهو «هئاذغو هرورسو هميعنو بلقلا ةذل نم

 هبش .ةيلييخت ةراعتسا هيف «ناميالا ةوالح دجو» :حيشوتلا يف هللا همحر يطويسلا لاق

 .هيلإ هفاضأو ءءيشلا كلذ مزال هل تبثأو ؛ولح ءيشب ناميالا يف نمؤملا ةبغر

 ىلع كلذ راثيإو «قاشملا لمحتو تاعاطلا ذاذلتسا ناميالا ةوالح ىنعم :يوونلا لاقو

 . الع لوسرلا كلذكو .هتفلاخم كرتو هتعاط لعفب هلل دبعلا ةبحمو ؛ايندلا ضارغأ

 . ءافجلاب صقني الو ربلاب ديزي الأ :هللا يف بحلا ةقيقح :ذاعم نب ىيحي لاق

 ناسنإلا هبحي ام :ىوسلاب ينعي (امهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ) :هلوق
 . اهباب ىلع انه «بحأ» نوكتف .اهوحنو جاوزألاو لاملاو دلولا ةبحمك «هعبطب

 .لاق اذك عبطلا بح ال رايتخالا بح انه ةبحملاب دارملا :يباطخلا لاقو

 يفو هلوسرو هللا ةبحم يفاني اهريثكو اهليلقف اهنايب مدقت دق يتلا ةيكرشلا ةبحملا امأو
 هبحي ام بحي نأ :هلوسرو هللا ةبحم تامالع نمف «مكبولق لكب هللا اوبحأ» :ثيداحألا ضعب

 دعبيو ؛عاطتسا ام هتاضرم يف ىعسيو «هاوس ام ىلع هتاضرم رثؤيو «هللا ههركي ام هركيو «هللا

 : ىلاعت لاق امك ءهيهن كرتيو هرمأ لثتميو هلوسر عباتيو ءةهاركلا دشأ ههركيو هللا همرح امع

 هع یھ ام لاو ا قلع دوخ يآ زكا عمق اا ل 200 ءاطأ د لر لا عطب نو

 هللا بحأ نمف «هللا ةبحم مزاول نم لوسرلا ةبحم نإف «هلوسرو هلل هتبحم مدع ىلع مّلَع كلذف
 .ناعتسملا هللاو .اهرئاظنو ةنحملا ةيآ ىف امك ؛الف ال نمو هعاطأو لوسرلا بحأ هعاطأو

 دجو هيف رک نم ثالثلا هذه نأ كي يبنلا ربخأ : ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 و یا نيف. نقل الا عبتي ءيشلل ةوالحلا دوجو نأل .ناميالا ةوالح

 كاردإ بقع لصحي رمأ ةذللاو «كلذب رورسلاو ةذللاو ةوالحلا دجي هنإف هدارم هل لصح

 عبتت حرفلاو ةذلل ةنمضتملا ناميالا ةوالحف :لاق .يهتشملا وأ بوبحملا وه يذلا مئالملا

 اهليمكتف ءاهدض عفدو ءاهغيرفتو ةبحملا هذه ليمكت :رومأ ةثالثب كلذو .هلل دبعلا ةبحم لامك

 لصأب اهيف ىفتكي ال هلوسرو هللا ةبحم نإف ءامهاوس امم دبعلا ىلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ
 :امهاوش اممةيلإ ةيحأ ةلوسرو هللا نركب نأ ديال لب ؟بخلا

 بحملاو «هعيطي نأ هدبع نم بحي هنإف «هتعاط ةبحم مزلتست ىلاعت هللا ةبحمو :تلق
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 .دب الو هبوبحم هبحي ام بحي

 نم نيحلاصلاو هلسرو هئايبنأ ةبحمك «هتعاط لهأ ةحم :اضيأ هللا ةحيم مزاول نمو

 اا سابع نبا ثيدح يف امك «ناميالا لامك نم هللا هبحي نمو هللا هبحي ام ةبحمف «هدابع

 ناميالا دض هركي نأ تت :لاق ؛هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأ .اهغيرفتو :لاق

 ا ءرانلا يف فذقي نأ هرکی امك

 هيفو هيم هلوسر ريمضو ىلاعت هللا ريمض عمج هيف :(امهاوس امم هيلإ بحأ) :هلوق

 :نالوق

 ؛نيتبحملا نم بكرملا عومجملا وه ربتعملا نأ ىلإ ءاميإ انه ريمضلا ىّنث هنأ :امهدحأ

 لك نأب ءاًراعشإ "بيطخلا ثيدح ىف دارفالاب رمأو .ةيغال اهدحو اهنإف ءةدحاو لك ال

 لالقتسا لصألاو ءريركتلا ريدقت يف ا ذإ ةياوغلا مازلتساب لقتسم نينايصعلا نم دحاو

 . مكحلا يف نيفوطعملا نم لك
 .زاوجلا وه اذهو «ىلوألاو بدألا ىلع بيطخلا ثيدح لمح : يناثلا

 .حجرأ نوكيف لقان بيطخلا ثيدحو «لصألا ىلع دراو اذه نأ وهو :ثلاث باوجو

 ةالغلا ىلع در هيفو .نارمألا هدنع يوتسي يأ (رانلا ىف فذقي نأ هركي امك) :هلوق

 هنأ :باوصلاو .هنم بات نإو اًقلطم هقح يف صقن او بنذلا رودص نأ نومهوتي نيذلا
 لضفأ مهنع هللا يضر راصنألاو نورجاهملا ناك اذهلو ءالف بات نإو اًصقن ناك بتي مل نإ

 ؛هلبق ام وحمي مالسالاو ءمالسالا ىلإ هللا مهادهف اًرافك لصألا يف مهنوك عم ةمألا هذه

 .كلذب ثيدحلا حص امك .ةرجهلا كلذكو

 .هحيحص نم بدألا يف يراخبلا اهجرخأ ةياورلا هذه (دحأ دجي ال :ةياور يفو) :هلوق

 يف فذقي نأ ىتحو «هل الإ هبحي ال ءرملا بحي ىتح ناميإلا ةوالح دحأ دجي ال» :اهظفلو

 بحأ هلوسرو هللا نوكي ىتحو «هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىلإ عجري نأ نم هيلإ بحأ رانلا

 .«امهاوس امم هيلإ

 ىلاعت هللا عطي نم :لاقف ب يبنلا دنع بطخ اًبيطخ نأ» : متاح نب يدع ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور ام كلذو )١(

 .«ىوغ دقف هلوسرو ىلاعت هللا صعي نم :لق .تنأ بيطخلا سب : يب هل لاقف .ىوغ دقف امهصعي نمو دشر دقف هلوسرو

 هللا نوكي نأ» :هلوق يف ريمضلا ىنث امنإو :لاق ءهنع مهفتل اًنالث اهداعأ ةملكب ملكت اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ
 هظفح ىلإ برقأ ناك هظفل لق املكف «ميكح ميلعت وه ايو ظفر ةليخ بل هنآ ارم امس هلا بجا لورو

 .ها .ةيطخلا فالخب

 . ملعأ هللاو كلذ يي هللا لوسر لوقي نأ تضتقا يتلا اهفورظ اهل لاح ةثداح اهلعلو :لوقأ
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 يف ىداعو ‹ هللا يف ىلاوو ‹ هللا يف ضغباو هللا يف بحأ نما : سابع نبا نعو

 دوو ویر س
 ا r E o ساه 2 س EES 2 ب

 هموصو هت الص تركك نإو ٍناميالا معط ذيع دجي نو . كِلذب هللا ةيالو لانت امنإف « هللا
e 

 e 0م 0ء 7 ت و ټه مس e 7 5 س نب س
 يجي ال كلذو ءايندلا رمآ ىلع ساتلا ةاخاؤم ةماع ثّراص دقو .كِلذك نوكي ىّتَح

 لالجإلاو رورسلاو ةجهبلاو ةذللا نم نمؤملا هدجي امع ةرابع انه ةبحملا نأ مدقت دقو

 :رعاشلا لاق «كلذ مزاولو ةبيهلاو

 اهبيبح نيع ءلم نكلو يلع ٠ ةردق كبامو .الالجإ كباهأ
 هللا يف ضغبأو هللا يف بحأ نم» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو) :هلوق

 نإو «ناميإلا معط دبع دجي نلو «كلذب هللا ةيالو لانت امنإف « هللا يف ىداعو « هللا يف ىلاوو

 ءايندلا رمأ ىلع سانلا ةاخاؤم ةماع تراص دقو .كلذك نوكي ىتح «هموصو هتالص ترثك

 .(ريرج نبا هاور . اًئيش هلهأ ىلع يِدِجُي ال كلذو

 . طقف هنم ىلوألا ةلمجلا «متاح يبأ نباو ةبيش يبأ نبا جرخأو

 . كلذ لجأ نم هتعاطو هللاب ناميالا لهأ بحأ :يأ (هللا يف بحأ نم) :هلوق

 ام لجأل هتعاط نع قسفو هب كرشأو هللاب رفك نم ضغبأ : يأ (هللا يف ضغبأو) :هلوق

 توُئمْؤَي امو دمي ال :ىلاعت لاق امك ءهيلإ سانلا برقأ اوناك نإو .هللا طخسي امم هولعف

 .[5؟ :ةلداجملا] ةيآلا وسر هنآ احح نم ترآوُي رخل يول هَل
 هللا بحأ نمف «ىلاعت هلل دبعلا ةبحم مزاول نم هلبق يذلاو اذه (هللا يف ىلاوو) :هلوق

 رصنو اعا دهاجو .مهضغبأو هتيصعم لهأ ىداعو .ةءايلوأ ىلاوو ؟ هيف بحأ ىلاعت

 اهلامكبو ؛اهيلع ةبترتملا لامعألا هذه تيوق هبلق يف هلل دبعلا ةبحم تيوق املكو «هراصنأ
 رثكتسمو َلِقْمَق «هبرل دبعلا ةبحم فعض ردق ىلع اهفعض نوكيو «دبعلا ديحوت لمكي
 .مورحمو

 : يأ ريغ ال واولا حتفب «ةيالو»و .هدبعل هيلوت :يأ (كلذب هللا ةيالو لانت امنإف) :هلوق ظ

 نع يناربطلاو دمحألو .لوألا انه دارملاو «ةرامالا رسكلابو «ةرصنلاو ةبحملاو “ةوخألا

 ضخغبأو هلل بحأ اذإف .هلل ضغبيو هلل بحي ىتح ناميالا حيرص دبعلا دجي ال» :لاق يب يبنلا

 يف ضعغبلاو «هللا يف بحلا ناميإلا ىرع قثوأ» :رخآ ثيدح يفو «هلل ةيالولا قحتسا دقف هلل

 .يناربطلا هاور «لجو زع هللا
 هتذلو ناميالا قوذ هل لصحي ال :يأ .هرخآ ىلإ (ناميالا معط دبع دجي نلو) :هلوق

 يف ضغبيو «هللا يف بحي ىتح يأ «كلذك نوكي ىتح ؛هموصو هتالص ترثك نإو هرورسو

 ظ .هيف يلاويو ؛هللا يف يداعيو ءهّللا

 .ماقملا بسانت ىرخأ ةملك نع ةلدبم وأ ةدئاز ةوخألا ةملك لعل )١(
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 .ريرج نها هأور 0 ِهلْمَأ ىلع

 : لاق 111٦ : ةرقبلا] # ثاَبَسْل مهب تعطقت 7 ا : ىلاعت هلوق يف سابع یا لاقو

 . (ةّدَوَملا»

  لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نم» : اًعوفرم ةمامأ يبأ ثيدح يفو
 .دواد وبأ هاور .«ناميالا

 (اًئيش لها للك قدري ال كلذو .ايندلا رمأ ىلع سانلا ةاخاؤم ةماع تراص دقو) :هلوق
 # َبرَقّتَمْلا لإ ع نول ريَصَعَت ليم كلا # : یلاعت لاق امك مهرضي لب ‹ مهععني ال ا

 رمألا داز امف نورقلا ريخ سابع نبا نمز يف اذهب تمع دق ىولبلا تناك اذإف [77 :فرخزلا]

 ام عقو دقو «نايصعلاو قوسفلاو عدبلاو كرشلا ىلع ةالاوملا تعقو ىتح «ةدش الإ كلذ دعب

 هللا يضر ةباحصلا ناك دقو . أدب امك اًبيرغ دوعيسو اًبيرغ مالسالا أدب» :هلوقب كك هب ربخأ

 رثؤي امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ دهعو هيب مهيبن دهع يف راصنألاو نيرجاهملا نم مهنع

 ول مشا لع َنوُرِئْؤُيَو# :ىلاعت لاق امك ؛هيلإ اًبرقتو هللا يف ةبحم هسفن ىلع اضعب مهضعب
 لوسر دهع ىلع انئيار كلا < لاق امنع هللا يضر رمع نبا نعو [9 :رشحلا] #4 ما مي ناك

 .هجام نبا هاور «ملسملا هيخأ نم همهردو هرانيدب قحأ هنأ ىري ذحأ انم امو هل هللا

 : لاق 11+ :ةرقبلا] 4ُباَبْسَأْلا مهب َتَعَطََتَو# :ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاقو) :هلوق

 متاح يبأ نباو ءرذنملا نباو ءريرج نباو «ديمح نب دبع هاور ءرثألا اذه («ةدوملا»

 . هححصو .مكاحلاو

 ًاربتو ءاهيلإ اوناك ام جوحأ مهتناخ ايندلا يف مهنيب تناك يتلا : يأ (ةّدوملا لاق) :هلوق

 ٍةوَيَحْلا ىف مكي هدوم اتو ها نوش ن ذب : ىلاعت لاق امك ؛ ضعب نم مهضعب
 مثل امو زال مُكَدبْوْأَمَو اصعب مُكْضَحب عليو ضع مص رف ميلا |

 .[76 :توبكنعلا] ترص نب

 وارو اونجا ترِدَلا َنِم وعيت َنِدَلَأ ارب ْدإ# :ىلاعت هلوق يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 مهنأ اوعدا مهعابتأو ىدهلا ىلع اوناك نوعبتملا ءالؤهف 21١77 ١17[ :ةرقبلا] نيتيآلا *باّدملأ

 مهل مهتبحم نأ نومعزيو «مهقيرط ريغ نوكلاس مهل نوفلاخم مهو .مهجاهنمو مهقيرط ىلع
 اذهو .هللا نود نم ءايلوأ مهوذختا مهنإف .ةمايقلا موي مهنم نوؤربتيف «مهتفلاخم عم مهعفنت

 ؛مهل بضغيو مهل ىضريو مهل يداعيو «مهل يلاوي «ءايلوأ هللا نود نم ذختا نم لك لاح

 ذإ «هبصنو اهيف هبعت ةدشو اهترثك عم هيلع تارسح ةمايقلا موي اهاري «ةلطاب اهلك هلامعأ نإف

 ارش بجر نبا ظفاحلا هحرش دقو .دوعسم نبا نع «هحام ٠ نباو «يذمرتلاو «ةريره يبأ نع ءهجام نب راو ءملسم هاور (۱)

 . اًرارم َعِبُط (ةيرغلا لهأ لاح فصو ىف ةيركلا فشكا) :هامس اسمن



55 

 لئاسم هن
 ,ةرقلا ةا يس :ىلوألا

 .ةَءارب ةيآ ريسفت ا

 .لاملاو لهألاو سفنلا ىلع لكي هتبحم بوجو : ةثلاثلا

 . مالسالا نم جورخلا ىلع لدي ال ناميالا يفن : ةعبارلا

  .اهدجي ال دقو ناسنالا اهدجي دق ةوالح ناميالل نأ : ةسماخلا

 دحأ دجي الو ءاهب الإ هللا ةيالو لانت ال يتلا عبرألا بلقلا لامعأ :ةنداسلا

 .اهب الإ ناميالا معط

 . ايندلا رمأ ىلع ةاخاؤملا ةماع نأ :عقاولل يباحصلا مهف : ةعباسلا

 .4ُباَّبَسَأْلا مهب تعط ريسفت : ةنماثلا
 .اًديدش اًبح هللا بحي نم نيكرشملا نم نأ : ةعساتلا

 هک نم ا جا ا ناک نيس ىلع عا الا
 .ريكألا كرشلا وهف هنا ةخم تخم ىراست ادن. لختا نهب فا رع ةيداحلا

 لجو زع هللا لطبأف «هلوسرو هلل هراثيإو «هراصتناو .هضغبو هبحو «هتاداعمو «هتالاوم درجی مل
 ةدومو ةليسوو ةلصو ببس لك ةمايقلا موي عطقنيف «بابسألا كلت عطقو .هلك لمعلا كلذ

 ىلإو هيلإ ةرجهلا نم هظح وهو «هبرو دبعلا نيب لصاولا ببسلا الإ ىقبي الو ؛هللا ريغل تناك
 ةالاوملاو .عنملاو ءاطعلاو «ضغبلاو بحلا نم :اهمزاولو هدحو هلل هتدابع هديرجتو هلوسر

 تتار نم اترو احم اجت الع هلا لور ام نيرستو .«قاسألاو ي لاو 8اذاعملاو

 اذهف .هيلع هريغ لوق ميدقت نع الضفو ؛هريغ نيبو هنيب كرشلا نع الضف «هريغ ىلإ تافتلالا
 ةيدوبعلا ةبسن يهو «هبرو دبعلا نيب يتلا ةبسنلا يه هذهو .هبحاصب عطقني ال يذلا وه ببسلا

 لسرلا ةعباتم هديرجتب الإ ققحتت الو «هعجرم اهيلإو لوجي ام لوجي يتلا هتيخا يهو .ةضحملا

 الو مهب الإ تفرع امو رو لا امنإ ةيدوبعلا هذه ذإ ‹ مهيلع همالسو هللا تاولص

 «اروُثنَم هاه ةتلعجف لمع ْنِم ْاوُنِمَع ام لإ اتميقو# :ىلاعت لاق دقو .مهتعباتمب الإ اهيلإ ليبس
 .ههجو ريغلو مهتقيرطو هلسر ةنس ريغ ىلع ايندلا يف تناك يتلا لامعألا يه هذهف [۲۳ :ناقرفلا]

 دبعلا ىلع تارسحلا مظعأ نم اذهو ءالصأ ءيشب اهبحاص اهنم عفتني ال اًروثنم ًءابه هللا اهلعجي

 .اًصخلم ىهتنا .مهيعسب عفانلا يعسلا لهآ دعس دقو ءاًعئاض هيعس ىري نأ :ةمايقلا موي

 .نكاسملاو .ةراجتلاو «لاومألاو «ةريشعلاو «جاوزألاو «ناوخالاو ا لاو ءءابآلا يه )١(
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 باب - ۳١
 ب فا و ضرب“ ےک ی و و ووم ق مو ا دا
 4 نمم مک نإ ِنوفاَحَو هودا الق مءايلوأ فوم نطِيَّشلا كلذ امتإ# :ىلاعت هللا لوق

 مک نإ ِنوُهاَحَو وفات الق مَءايلَو فوم نطيل نطيل * 2 اَمَنِإ# : ىلاعت هللا لوق باب) :هلوق

 ۱۷١[. :نارمع لآ نوم

 هلل اهصالخإ بجي يتلا ةدابعلا عاونأ عمجأو اه او دلا تاماشا لضفا س فرحا

 نّم مر اعل :ىلاعت لاقو [۲۸ :ءايبنألا] *َنوُفِفْشَم ِييْشَح م مهو## :ىلاعت هللا لاق .ىلاعت
 :ىلاعت لاقو [45 :نمحرلا] ناتج ب ماقم فاح نمو :ىلاعت لاقو 5٠[ :لحنلا] 4 رهن

 [44 :ةدئاملا] «نوّمَحأو ساكلأ ْاَوَسَحَت كىا :ىلاعت لاقو 0١[ :لحنلا] نوير ىل
 رک نآرقلا يف تايآلا هذه لاثمأو

 : ماسقأ ةثالث ىلع وه ثيح نم فوخلاو

 اهي ةا توغاط وأ نثو نم هللا ريغ نم فاخي نأ وهو ءرسلا فوخ : اهدحأ

 سعب كديرتعأ الإ لوق نإ# :هل اولاق مهنإ : مالسلا هيلع دوه موق نع ىلاعت لاق امك «هرکی

Eدرت هل دن اذيع قوتك يرن نيم ةزرخ ادي عرج نأ اًوتمناو هذا  
 ےس هذ

 نم عقاولا وه اذهو ۳١[ :رمزلا] نود نم باب َكيوفوحيو # : ىلاعت لاقو [550.854 :دوه]
 اهتدابع اوركنأ اذإ ديحوتلا لهأ اهب نوفوخيو ءاهنوفاخي ناثوألا نم اهوحنو روبقلا داّبَع
 .ديحوتلا يفاني اذهو ‹ هلل ةدابعلا صالخإب اورمأو

 عون وهو مّرحم اذهن سالا ن وف انوه "هيلع بحر ا ةايقالا ن اللا
 :لاعت لاق امك .ةيآلا هله لوزن ببس وه اذهو «دبح وتلا لامكل يفانملا هلل اب ا

 يو للا اَنْبْسَح اولاقو اسمي َْمُهَداَرَد َمُهْوَمْحَك کل اوعَبَج دق سالا َّنإ سالا مهل َلاَق 7 2 در ر

 انا ٍميِظَع لص وذ لاو هلا َنَوُصر اوُعَبَتأَو وس مسمي مل لصف هلا نم ٍةَمْعِنِب وقنا لكحل
 يفو [17-170 :نارمع لآ] * ينمو نإ 0 داع لك ميلو فوم نطيل مل

 : لوقيف ؟هريغت ال نأ ركنملا تيأر ذإ كعنم ام :ةمايقلا موي دبعلل 0 ىلاعت هللا نإ» ثيدحلا
E 

 (ىشحت نأ ك تلک ىايإ : لوقيف :نسانلا ةيشخ بسر

 . مدي ال اذهف .كلذ ريغ وأ عبس وأ ودع نم فوخلا وهو «ىعيبطلا فوخلا :ثلاثلا

 اًرمأ ىري :لاق ؟هسفن ا يم هللا لوسر اي :اولاق ؛هسفن مكدحأ رقحي ال» : ظفلب ديعس يبأ نع هجام نبا هاور )١(
 : لوقيف . سانلا تيشخ :لوقيف ؟اذكو اذك :اذك يف لوقت نأ كعنم ام :ةمايقلا موي هللا لوقيف ؛هيف لوقي ال مث لاقم هيف هلل

 نوب نم أوردك 95 ا ةروس يف ىلاعت هللا لوق ريسفت دنع ريثك نبا هركذ «یشخت نأ نج تک ئایا

 . تايآلا . مَيَرَم نبأ سيو واد نايل لع لیس
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 َقاَءَو ر لا ماو رأل. روتلاو هناي ف قم لا دم ع امنا هلو

 ر

 .[14 :ةبوتلا] *َنبدَسَهَمْلا نم ادرك نأ کو : سعف 5 الإ ضخ لو ةزكرلا

 ا فا ةيآلا € يع م جغ :مالسلا هيلع ىسوم ةصق يف ىلاعت لاق امك
 مشوا الف :هءايلوأ مكفوخي :يأ 0 فرع ُنطِيَّشلا كلذ اَمَنِإ# :هلوق ىنعمو

 ىلع مهفوخ اورصقي نأ مهل رمأو «هريغ اوفاخي نأ نينمؤملل ىلاعت هللا نم يهن اذهو نوفا
 اذإف ءمهنم هيضرو هدابع هب هللا رمأ يذلا صالخالا وه اذهو .هايإ الإ نوفاخي الف «هللا

 امك .ةرخآلاو ايندلا فواخم نم مهنمأو نوجري ام 00 ةدابعلا عيمجو فوخلا هل اوصلخأ

 r] هلا ] ةيآلا ونود نم يلب کے كتوفوخو يفاکب ١ هلآ شل :ىلاعت لاق

 هدنج نم نينمؤملا فوخي هنأ : هللا ودع ديك نمو :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 نأ ىلاعت ربخأو ءركنم نع مهوهني الو «فورعمب مهورمأي الو «مهودهاجي الثل «هئايلوأو
 :نيرسفملا عيمج دنع ىنعملاو :لاق «مهفاخن نأ اناهنو «هفيوختو ناطيشلا ديك نم اذه

 ءايلوأ فوخ راندا ناميإ يوق املكف < «مکرودص يف مهمّظعُي :ةداتق لاق «هئايلوأب مهفوخي

 صالخإ نأ ىلع ةيأالا هذه تلدف ء«مهلم هفوخ يوق هناميإ فعض نر ءهبلق نم ناطيشلا

 .ناميالا طورش لامك نم فوخلا

 او .نسيخلالا ىولاو هنأ ام نم ولأ ديم هس ااو : ىلاعت هللا لوقو) :هلوق
EE:1١8[. :ةبوتلا] ةيآلا 5 ليقع قر  

 اونمآ نيذلا ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا لهأ الإ اهرمعي ال هللا دجاسم نأ ىلاعت ربخأ

 دجاسملا ةرامع مهل تبثأف «هاوس نم نود ةيشخلا هل اوصلخأو «مهحراوجب اولمعو مهبولقب

 نإو كرشملاو «حلاصلا لمعلاو ةعاطلاب دجاسملا ةرامع نأل «نيكرشملا نع اهافن نأ دعب

 وأ ["4 :رونلا] ايس هدم رل ءا اإ ی 2م نالا بسم ٍةَعيِقب رک # :هلمعف لمع

 الف «هنم ريخ مدعلاف كلذك ناك امو ١8[ :ميهاربإ] فاع روي ىف عر ا تا دیک م

 نم صلاخلا حلاصلا لمعلا عم ديحوتلا همظعم يذلا ناميالاب الإ ةرماع دجاسملا نوكت

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع قلطملا ناميالا ىمسم يف لخاد هلك كلذو «عدبلاو كرشلا بئاوش

 الو «ةعاطلاو ةدابعلاو ميظعتلا ةيشخ ديري :ةيطع نبا لاق 4 هلآ الإ س ول :هلوق

 هللا ءاضق هلك كلذ يف ىشخي نأ يغبنيو «ةيويندلا ريذاحملا ىشخي ناسنإلا نأ ةلاحم

 ( . هفيرصتو

 ق ملقا نق و ةيدربع تلا ا ر عقلا نال

 . بلقلا ةيدوبع نم ڪڪ و لكوتلاو ةبحملاو
 هللا يضر سابع نبا نع ةحلط يبأ نبا لاق 4َِدَبَهُمْلا َّنِم أركي نأ َكِتَلْوأ ىَمَمَم# : هلوق
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 ج سس ر 4 ر رس 4 ا ر هر 5

 ذوأ اإ هللا اَكَماَ لوقب نم نياثلآ نيو :هلوقو

 ٠١[. :توبكنعلا] ةيآلا

 : ثيدحلا يفو ' ''"ةبجاو يهف نآرقلا يف «ىسع» لكو .نودتهملا مه كئلوأ نإ :لوقي» :امهنع

 ْنَم هلأ دجسم رمعي اَمَّنِإ# :ىلاعت هللا لاق ناميالاب هل اودهشاف دجسملا داتعي لجرلا متيأر اذإ)

EA TEيردخلا ديعس 2 نع مكاحلاو ءيذمرتلاو مخا اوز «#رخّك  . 
 رل بادمك سالا ةت َلَمَج هلأ يف ذأ ادق ولا اکا لوق نم سالا نیو :هلوق رک رر

 يدا نيبذكملا نم نم موف تافص نع اًريخُم ىلاعت لوقي : ىلاعت هّللا همحر ريثك نبا لاق

 اودقتعا ايندلا يف ةنتفو ةنحم مهتءاج اذإ مهنأ :مهبولق يف تبثي ملو «مهتنسلأب ناميالا نوعي

 نأ هتنتف ينعي» :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .مالسإلا نع اودتراف «مهب هللا ةمقن نم اهنأ

 .«هللا ىف يذوأ اذإ هنيد نع دتري

 لوقي نأ امإ :نيرمأ نيب لسرلا مهيلإ َلِسْرَأ اذإ سانلا :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 هنحتما انمآ :لاق نمف «رفکلاو تائيسلا ىلع رمتسي لب .كلذ لوقي ال نأ امإو ؛انمآ :مهدحأ

 انمآ : لقي مل نمو «تذاكلا نف ىداصلا قيل راتاو ءالتبالا ةنتفلاو «هنتفو هالتباو هبر

 هوذآو مهؤادعأ هاداع مهعاطأو لسرلاب نمآ نمف ‹« هقىسي و هتوفيو هللا رجعي نأ بسحي الف

 ام هل لصحو ةرخآلاو ايندلا يف بقوع مهعطي ملو مهب نمؤي مل نمو «هملؤي امب يلتباو

 « سفن لكل حلالا لوصح نم دب الف . مهعابتأ ملأ رق مودأو مظعأ ملألا اذه ناكو «هملؤي

 ةبقاعلا هل نوكت مث ءادتبا ايندلا يف ملألا هل لصحي نمؤملا نكل ؛ناميالا نع تبغر وا تا

 ؛ مئادلا ملألا يف ريصي مث ءادتبا ةذللا هل لصحت ناميالا نع ضرعملاو .ةرخآلاو ايندلا يف

 مهقفاوي نأ هنم نوبلطيف «تاروصتو تادارإ مهل سانلاو «سانلا عم شيعي نأ دب ال ناسنالاو

 نم ةراتو مهنم ةرأت باذعلا هل لصح مهقفاو ناو .هوبذعو هوذآ مهقفاوي مل نإو .اهيلع

 يدنا بوت نب نوجا ملط راف موق نيب لح ىّقتو نيد هدنع نمک ءمهريغ

 مث «ءادتبالا يف مهرش نم ملس مهنع تكس وأ مهقفاو نإف ؛مهنع هتوكس وأ مهل هتقفاومب

 نإو «مهفلاخو مهيلع ركنأ ول ءادتبا هفاخي ناك ام فاعضأ 20 ةناهالاب هيلع نوطلستي

 . مهريغ دي ىلع بقاعيو َناَهُي نأ دب الف مهنم َمِلَس

 هللا طخس سانلا ئضرا نمو «سانلا ةنوؤم هللا هامك ىسانلا طخس هللا ىضرأ نم) : هلع هللا

 لاقو . ةعافشلا يهو [۷۹ : ءارسالا] اوم امام كير ككعب وا كعب نأ يسع : لك هيبنل هلوقك» : سابع نبا لاق :ريثك نبا لاق (۱)

 . (قح هللا نم نارقلا يف («ىسعواا :راسي نب قاحسإ نب دمحم
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 س يب ه ي 0 0 ك ۾ س /

nnطخّس ّس الا ئضرت  

 ال هللا قرر نإ هللا َكِتْؤُي مل ام ىلَع ُمُهَم هلك داو « هللا قرر ىلَع مهد
0 

 هللا

  e«هراك ُةَيِهارُك دري الو «صيرحخ .

 ا هّللأ نم هلع اونغي مل

 «مرحملا لعف ىلع ةقفاوملا نم هتف هيبتا كك كانوو «هدشر همهلأو ءهللا هاذه نمف

 . مهعابتأو لسرلل تناك“ امك «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت مث ؛مهتوادع ىلع ربصو

 ةنتف لعج هللا ىف يذوأ اذإ هنأو «ةريصب الب ناميالا ىف لخادلا لح نع ىلاعت ربخأ مث

 مهعابتأو لسرلا لاني نأ دب ال يذلا ملألا وهو «هوركملاب هايإ مهلينو ءمهاذأ يهو «هل سانلا

 هنم رف يذلا هللا باذعك . هب هلاني يذلا بلا هكرتو هتم هرارف يف كلذ لعج ‹مهفلاخ نمم

 .ناميالاب نونمؤملا
 نم هيف ام اولمحتو «ناميالا ىلإ هللا باذع ملأ نم اوُرف مهتريصب لامكل نونمؤملاف (

 مهتقفاوم ىلإ لسرلا ءادعأ ملأ نم ٌرف هتريصب فعضل اذهو «برق نع قرافملا لئازلا ملألا

 a. ES لعجف r E ؛مهتعباتمو

 نم هردص " ىوطنا امی ملعأ هللاو 55 تدك 0 : لاق 5 هدنح هللا رصن ادإو

 . ىهتنا .قافنلا

 عم .هللاب انمآ :مهلوق ءالؤه عفني مل هنأ :ههجوو ؛ةيماركلاو ةتجرملا ىلع در ةيآلا يفو

 قدصي الف .لمعلا نودب قيدصتلاو لوقلا عفني الف «هللا يف مهاداع نم ىذأ ىلع مهربص مدع

 «ناسللاب لوقلاو «هلمعو بلقلاب قيدصتلا :ةثالثلا عامتجاب الإ ناسنالا ىلع يعرشلا ناميإلا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاقلخو اًملس ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق اذهو .ناكرألاب لمعلاو

 نأو «هللا طخسب سانلا ىضرت نأ :نيقيلا فعَض نم نإ» :اًعوفرم ديعس ىبأ نع) :هلوق

 صرح هرجي ال هللا فزر نإ ؛ هللا كتؤي مل ام ىلع مهمذت نأو ءهللا فزر ىلع مهدمحت

 ظ .(«هراك ةيهارك هدري الو ‹ صيرح

 :لاقو يدسلا ناورم نب دمحمب هلعأو «يقهيبلاو ةيلحلا :يف ميعن وبأ هاور ثيدحلا اذه

 ثيدحلا ىنعمو «نيكورتملاو ءافعضلا يف يبهذلا هركذ :ىيفوعلا ةيطع اضنأ ةو ب تف

 مهلا لعجو .«نيقيلاو نييضارلا يف حرفلاو حورلا لعج هتمکحب هللا نإو) :همامتو ‹ حيحص

 )١( اًضيأ لَك يبنلا نع ةشئاع نع «يذمرتلا هاور .



 ها عه GS GOO و GO GG Gm mm GEGE هه هواه RCE GH GG GE GG RH aA CECE oO GS GG CE o a #ه# ا #ا ه هل 3 # ي4 4 ®

 .(طخسلاو كشلا يف نزحلاو

 و مرکک فعض «ةوقلا دض ؛كرحيو مضي فعضلا (نيقيلا فعض نم نإ) :هلوق

 ةفعضو ءافعضو فا : عمجلاو ؛نافعضو فوعضو فيعض وهف «ةيفاعضو «ةفعضو ءاًفعض

 .فوعضو ةفيعض يهف .ندبلا يف مضلابو يأرلا يف - حتفلاب - فّعضلا وأ « ىفعضو

 .«ناميالا فصن ربصلاو ءهلك ناميالا نيقيلا» :دوعسم نبا لاق .ناميالا لامك «نيقيلاو»

 هثيدح نم دهزلا يف يقهيبلاو «ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور ء[حيحص دنسب يناربطلا هاور]

 سابع نبا ثيدح يف امك «قباسلا ردقلاب ناميالا قيقحت كلذ يف لخديو :لاق .اعوفرم

 ىلع ربصلا يف نإف عطتست مل نإف «لعفاف نيقيلا يف ىضرلاب لمعت نأ تعطتسا نإف» : اًعوفرم

 ام نأ ملعت نأ :لاق ؟نيقيلاب عنصأ فيك هللا لوسراي :تلق» :ةياور يفو «اًريثك اًريخ هركت ام
 .«كبيصيل نكي مل كأطخأ امو .كئطخيل نكي مل كباصأ

 مقي مل اذإ كلذو «هللا ىضر ىلع مهاضر رثؤت يأ (هللا طخسب سانلا يضرت نأ) :هلوق

 هل بجي امب قولخملا ىضر بالجتسا نم هعنمي ام هتبيهو «هلالجإو «هللا ماظعإ نم هبلقب
 اذهبو «بونذلا رفغيو بوركلا جرفيو بولقلا يف فرصتي يذلا هكيلمو هبرو هقلاخ طخس

 امب هيلإ برقتو هللا ىضر ىلع قولخملا ىضر رثآ هنأل ءكرشلا نم عون يف لخدي رابتعالا
 نم هللا ىلع زوجي ام ةفرعمو هتفرعمل هقفوو هللا هملس نم الإ اذه نم ملسي الو .هللا طخسي

 نم هديحوت ةفرعمو ؛هلامک يفاني ام لك نع ىلاعت ههيزنتو «هلالجب قيلي ام ىلع هتافص تابثإ

 .قيفوتلا هللابو هتيهلإو هتيبوبر

 مهيلإ هفيضت نأب ؛مهيديأ نم كيلإ لصو ام ىلع يأ (هللا قزر ىلع مهدمحت نأو) :هلوق

 اذإو «كيلإ هلصوأو كل هردق يذلا هدحو هللا وه ةقيقحلا يف لضفتملا نإف «هيلع مهدمحتو

 نذل ا ك ذل: تالا كش أل نما تخ اذه ئفاني الو. اًبابسأ هل ضيق اًرمأ دارأ

 :ثيدحل ؛مهضفاكت وأ مهل وعدتف مهيديأ ىلع هقاس هللا نوكل مهل ءاعدلاب وه امنإ مهركش

 دق مكنأ اورت ىتح هل اوعداف هنوتفاكت ام اودجت مل نإف «هوئفاکف افورعم مكيلإ عنص نموا

 يذلاو «كيلإ فورعملا لاصيإ يف اًببس اوراص مهنوكل مهيلإ ةعينصلا ةفاضإف .''”هومتأفاك
 .هدحو هللا وه هقاسو هردق

 هردق ولف مهيديأ ىلع هتبلط ام كل ردقي مل هنأل (هللا كتؤي مل ام ىلع مهمذت نأو) :هلوق

 يذلا وه هنأو ءهدحو هللا وه عنملاو ءاطعلاب درفتملا نأ ملع نمف «كيلإ ريداقملا هتقاسل كل

 .ةريره يبأ نع لاح نباو ص حج نسح :لاقو چ يدمرتلاو «دواد وأ هاور )١(

 .ءامحلا فمشك ىف الك . حيححص دامان ىئاسنلاو «دواد و هاور (؟)
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 طخَسب هللا اضر َسَمتلا نَم» :لاق ةع هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 هللا طم هللا طش سالا افر لا نو دالا هع يضر او نه هللا نضر, سالا

 دحض ىف نا نیا ةاؤز .(سانلا هيلع طخشأو هيلع

 همذي ملو «قزر ىلع اًقولخم حدمي مل «بستحی ال ثيح نمو «ببس البو ببسب دبعلا قزري
 ىنعملا اذه يبنلا ررق دقو .هايندو هنيد رمأ يف هيلع دمتعيو ؟؛هللا ىلإ هرمأ ضوفيو «عنم ىلع

 لاق امك «هراك ةيهارك هدري الو صيرح صرح هرجي ال هللا قزر نإ) :ثيدحلا يف هلوقب

 ُريرعْلا وهو دعب نم مل ليم الف كيني امو اهل كيم الك مَ ني نيل هلأ عف ام :ىلاعت
 .[؟ :رطاف] مک

 لهآ هللا دعو امو هللا رمأب مايقلا يف نيقيلا نمضتي نيقيلا :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 ال اًنقوم نكت مل هللا طخسب مهتيضرأ اذإف «هريبدتو هقلخو هللا ردقب نيقيلا نمضتيو «هتعاط
 مايقلا كرتيف مهيديأ يف ام ىلإ ليم امإ كلذ ىلع ناسنالا لمحي امنإ هنإف «هقزرب الو هدعوب

 دييأتلاو رصنلا نم هتعاط لهأ هللا دعو امب هقيدصت فعض امإو .مهنم هوجري امل هللا رمأب مهيف

 .مهتنوؤم كافكو .كقزرو «كرصن هللا تيضرأ اذإ كنإف ءةرخآلاو ايندلا يف باوثلاو

 مل اذإو .نيقيلا فعض نم كلذو ءمهل ءاجرو مهنم افوخ نوكي امنإ هطخسي امب مهؤاضرإو
 مل امو ناك ءاش ام هنإف ءمهل ال هللا ىلإ كلذ يف رمألاف .كعم هنولعفي مهنأ نظت ام كل رّدقي

 مهجرت الو مهفخت الف «كنيقي فعض نم كلذ ناك رّدقي مل ام ىلع مهتممذ اذإف .نكي مل أشي

 همذ نمو ءدومحملا وهف مهنم هلوسرو هللا هدمح نم نكلو ؛كاوهو كسفن ةهج نم مهمذت الو

 نإف .ينطعأ دمحم يأ» :ميمت ينب دفو ضعب لاق املو .مومذملا وهف مهنم هلوسرو هللا

 صقنيو ديزي ناميالا نأ ىلع ثيدحلا لدو . هللا كاذ :ِِلكك يبنلا لاق «نيش يّمَذو نْيَز يدمح

 .ناميالا ىمسم نم لامعألا نأو

 طخسب هللا اضر سمتلا نم» :لاق ةي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو) :هلوق

 هيلع هللا طخس هللا طخسب سانلا اضر سمتلا نمو «سانلا هنع ىضرأو هنع هللا يضر سانلا

 .(هحيحص ىف نابح نبا هاور .«سانلا هيلع طخسأو

 :لاق ةنيدملا لهأ نم لجر نع يذمرتلا هاورو 0ا ا نابح نبا هاور ثيدحلا اذه

 الو «هيف ينيصوت اًباتك يل يبتكا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ هنع هللا يضر ةيواعم بتك»

 تعمس ينإف دعب امأ «كيلع مالس «ةيواعم ىلإ :اهنع هللا يضر ةشئاع تبتكف يلع يركن
 سمتلا نمو «سانلا ةنوؤم هللا هافك سانلا طخسب هللا اضر سمتلا نم» :لوقي ةي هللا لوسر

 .ةيلحلا يف ميعن وبأ هاورو «كيلع مالسلاو .سانلا ىلإ هللا هك وللا طس سالا ضر

 .بلط ئأ (سمتلا نم) :هلوق



 : لئاسم هيف

 نارمل ت وت | : ىلوألا

 ةءارب ةيأ ريسفت - ةيناثلا

 . توبكنعلا ةيا ريسفت ةثلاثلا

 ىوقيو فعضي نيقيلا نأ : ةعبارلا
 ثالثلا هذه كلذ نمو .هفعض ةمالع ةسماخلا

 ضئارفلا نم هلل فوخلا صالخإ نأ : ةسداسلا

 هلعف نم باوث ركذ ةعباسلا

 .هكرت نم باقع ركذ : ةنماثلا

 طخسب هللا ىضرأ نم» :هتعفر اهنأ يورو «ةيواعم ىلإ ةشئاع تبتكو : مالسالا خيش لاق

 اذه «اًئيش هللا نم هنع اونغي مل هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو «سانلا ةنوؤم هللا هافك سانلا

 هنع ىضرأو هنع هللا يضر سانلا طخسب هللا ىضرأ نم» :فوقوملا ظفلو .عوفرملا ظفل

 يف هقفلا مظعأ نم اذهو «اًماذ هل سانلا نم هدماح داع هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو ؛سانلا

 ‹نيحلاصلا ىلوتي هللاو «حلاصلا هدبع ناكو هاقتا دق ناك مهطخسب هللا ىضرأ نم نإف «نيدلا

 هللاو [" ء۲ :قالطلا] يب ال ْتْيَح نم ةر © اخر هل لي هلأ قب نموا :هدبع فاك هللاو
 نكل «كلذ لصحي ال دق هنع نوضري مهلك سانلا نوك امأو «بير الب سانلا ةنؤم هيفكي

 هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو» :ةبقاعلا مهل نيبت اذإو «ضارغألا نم اوملس اذإ هنع نوضري

 اذهف .اًماذ بلقني هدماح نوك امأو .هيدي ىلع ضعي يذلا ملاظلاك «اًئيش هللا نم هنع اونغي مل
 .ها .مهئاوهأ دنع ءادتبا لصحت ال «ىوقتلل ةبقاعلا نإف «ةبقاعلا يف لصحيو اًريثك عقي

 : لاق نم نسحأ دقو

 تار تانيشلا قوق: دلا لكف ىنملا ةياغ اي دولا كنم حص اذإ

 فيكف «بارت وهف بارتلا قوف قولخم لك نأ ققحت نمف :هللا همحر بجر نبا لاق
 كلملا طخسب بارتلا يضري فيك مأ ؟بابرألا بر ةعاط ىلع بارت وه نم ةعاط مدقي

 . باجع ءيشل اذه نإ ؟باهولا

 يف نوكت دق ةبوقعلا نأو .هللا ىلع مهاضر رثآو سانلا فاخ نم ةبوقع :ثيدحلا يفو

 اوم آمي موق يوب لإ مولف يف ات ْمهبَمْعأَتاط :ىلاعت لاق امك .كلذ نم هللاب اذايع «نيدلا
 .[۷۷ :ةبوتلا] *تَوبْزُكَي أونا امو ُهوُدَعَو ام هلأ



 باپ ؟؟
٠ © 

 .[77 :ةدئاملا] # َنيِنِمْؤُم رشک نإ وكوت 1 لعو# :ىلاعت هللا لوق

 .([77 :ةدئاملا] َنيِنِمْؤُم رك نإ اوُطَوَتَم هلا لعو# يلا هللا لوق باب) هلوق

 .نالف ىلإ يرمأ تلكوو ؛هب مايقلا نمض اذإ :رمألاب لكوت :لاقي :تاداعسلا وبأ لاق

 رمأب مايقلا نع اًرجع وأ ؛هتيافكب ةقث هرمأ هافكتسا اذإ اًنالف نالف لّكوو ؛هيلع تدمتعا اذإ

 .هأ .هسفن

 هلل هصالخإ بجي ةضيرف لكوتلا نأ نايب :ةيآلاب ةمجرتلا هذهب هللا همحر فنصملا دارأو

 عمجأ نم وهف «هريغ ىلع ال اولكوتف هللا ىلعو :يأ .رصحلا ديفي لومعملا ميدقت نإف ؛ىلاعت

 عيمج يف هللا ىلع دمتعا اذإ هنإف ءةحلاصلا لامعألا نم هنع أشني امل ءاهمظعأو ةدابعلا عاونأ

 نم وهف «ىلاعت هللا عم هتلماعمو هصالخإ حص هاوس نم ا ؛ةيويندلاو ةينيدلا هرومأ

 الإ ءةثالثلا هعاونأب ديحوتلا لامك لصحي الف «ٌنيعتسف كابو كاإل ا مظعأ

 K4 هّلعف لاب مآ مح نإ :ىلاعت لاق امكو ءةيألا هذه يف امك ؛هللا ىلع لكوتلا لامكب

 ليكو ُهَدَعََم وه الإ َهَلِإ آل تلو قرأ بر :هلوقو .[84 :سنوي] كيل مك نإ
 .«بلقلا لمع لكوتلا» : هللا همحر دمحأ مامالا لاق .اًدج ةريثك هب رمألا يف تايآلاو [۹: لمزملا]

 .ناميالا يف اًطرش هللا ىلع لكوتلا .لغجفا : اهب مجرتملا ةيآلا ىنعم يف ميقلا نبا لاقو

 ا e ھ٠ .نإ موق سوم لاقو# : ىرخألا ةيآلا يفو ؛ هئافتنا دنع ناميالا ءافتنا ىلع لدف

 وق املكو ؛لكوتلا مالسالا ةحص ليلد لعجف .[84 :سنوي] # َنيِمِلَمم هک نإ اوو هيلع

 م لكوتملا ناك اذإو .ءلكوتلا فعض ناميالا فعض اذإو ؛ىوقأ هلكوت ناك دبعلا ناميإ

 لكوتلا نيبو «ةدابعلاو لكوتلا نيب عمجي ىلاعت هللاو .دب الو ناميالا فعض ىلع اًليلد ناك

 .ةيادهلاو لكوتلا نيبو «مالسالاو لكوتلا نيبو ءىوقتلاو لكوتلا نيبو ناميالاو
 .مالسالا لامعأ عيمجلو .ءناسحالاو ناميالا تاماقم عيمجل لصأ لكوتلا نأ :رهظف

 ال كلذكف .ندبلا ىلع الإ سأرلا موقي ال امكف «سأرلا نم دسجلا ةلزنمك اهنم هتلزنم نأو

 .لكوتلا قاس ىلع الإ هلامعأو هتاماقمو ناميالا موقي

 هيف هنظ باخ الإ هيلع لكوت الو اًقولخم دحأ اجر امو :ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق

 4س ناكم يف علا هب ىوهَت وأ ريل ُهُفِطْحَسَم ءامَسلا تي و رخ امتاڪ واب كرش نمو# :كرشم هنإف

 ١ :جحلا]

 امهدحأ :نامسق هللا [ريغ] ىلع لكوتلا نكل :تلق :ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق

 يف تيغاوطلاو «تاومألا ىلع نولكوتي نيذلاك «هللا الإ اهيلع ردقي ال يتلا رومألا يف لكوتلا



 ما.

 مدار مساء لع تيت اذإو مولف تلو هلا أ رك اذإ ىلا: :تريمؤتلا :امتإ ©. لوقو Sa ا ر
 ر را رس ےس 5-8

 .[ لاال نوک وس رهبر لٰلعو اناميإ

 .ربكأ كرش اذهف .ةعافش وأ قزر وأ ظفح وأ ءرصن نم مهبلاطم ءاجر

 هللا هرذقأ غف ناطلس وأ ريمأ ىلع لكوتي نمك ءةرهاظلا بابسألا يف لكوتلا : يناثلا

 يه :ةزئاجلا ةلاكولاو عصا كاش عون وهف «كلذ وحنو ىذأ عفد وأ «قزر نم هيلع ىلاعت

 لکو ام لوصح يف هيلع دمتعي نأ هل سيل نكل «هنع ةباين هيلع ردقي ام لعف يف ناسنالا ليكوت
 نقلا يناس الا ليج و عناق یوا ر .نذ هللا :نلع لك وفي نسف
 يا يلا دوا ىذلا يعل ناله دعي لب اهله هي الراو

 تايآلا 4ول تلو هلأ ركذ اَدِإ نَا تملا امل :ىلاعت هللا لوقو) :لاق

 :۲-٤[. لاقنألا]

 ءادأ دنع هللا ركذ نم ءيش مهبولق يف لخدي ال نوقفانملا» :ةيآلا يف سابع نبا لاق

 الو ءاوباغ اذإ نولصي الو «هللا ىلع نولكوتي الو ءهللا تایآ نم ءيشب نونمؤي الو هضئارف

 اَمَنِإ## :لاقف نينمؤملا فصو مث «نينمؤمب اوسيل مهنأ هللا ربخأف ء.مهلاومأ ةاكز نودؤي

 ءمتاح يبأ نباو ريرج نبا هاور ''"هضئارف اودأف ولف ْتَلِجَو هلأ رك اَدِإ بِلا تموم

 و علا لاق دع ىق ام كرتون ومآ اف لعفب مايقلا مزلتسي هللا نم بلقلا ٌلَجوو

 هللا يتتا :هل لاقيف ءةيصعمب مهي :لاق وأ ؛ملظي نأ ديري لجرلا وه مولف تلم هلأ ركذ

 .ريرج نباو ةبيش يبأ نبا هاور . '""هبلق لجيف
 .نوعباتلاو «مهنع هللا يضر ةباحصلا لدتسا #اتاميإ َمُهَتداَر مساع ممل تبلت اًدإَو# : هلوق

 .هناصقنو ناميالا ةدايز ىلع اهرئاظنو ةيآلا هذهب ةنسلا لهأ نم مهعبت نمو

 ؟هناصقنو هتدايز امو :هل ليقف «صقنيو ديزي ناميالا نإ) : ىباحصلا بيبح نب ريمع لاق

 نبا هاور .«هناصقن كلذف انعيضو انيسنو انلفغ اذإو «هتدايز كلذف هانيشخو هللا انركذ اذإ :لاق

 . متاح يبأ نبا هاور .«لمعو لوق وهو صقنيو ديزي ناميالا» :دهاجم لاقو

 .ىلاعت هللا مهمحر مهريغو ديبع وبأو دمحأو يعفاشلا كلذ ىلع عامجالا ىكحو

 الف ءمهرومأ هيلإ نيضوفم «مهبولقب هيلع نودمتعي :يأ (نولكوتي مهبر ىلعو) :هلوق

 أشي مل امو ناك ءاش ام نأ نوملعي «هيلإ الإ نوبغري الو «هايإ الإ نودصقي الو «هاوس نوجري
 فصو ةيآلا يفو .هل كيرش ال «هدحو دوبعملاو «هدحو كلملا يف فرصتملا هنأو «نكي مل

 .«هريغ نوجري ال لوقي .نولكوتي مهبر ىلعو . اًميدصت :لوقي .اًناميإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو» :ريرج نبا دنع همامت (۱)
 . هلع عزنيف :لاق هيسحأ ‹ةيصعمب مهي وأ ملظي نأ ديري لجرلا وه : ريرج نبا دنع (۲)



 .[14 :لافنألا] # ملأ ّنِم َكَعََيأ نمو هلأ كبسح للا يأتي :هلوقو

 .[7 :قالطلا] س وهف هلأ لع 7 سوا :هلوقو

 لكوتلاو «ناميالا ةدايزو «فوخلا : يهو «ناسحالا تاماقم نم تاماقم ثالثل اًمح نينمؤملا
 لاثم .ةرهاظلاو ةنطابلا هلامعأ لوصحو ناميالا لامك ىضتقت تاماقملا هذهو «هدحو هللا ىلع

 لمعلا كلذ مزلتسا «هللا هرمأ امك ةاكزلا ىدأو ءاهيلع ا ةالصلا ماقأ نمف ءةالصلا كلذ

 هنت ةزولكّصلا كرإ# : ىلاعت لاق امك يي ع - كرتو «تابجاولا نم هيلع ردقي امب

 ا ظ NEE ا ہا ركذلو رگیملاو اشحفلا نع

 :هللا همحر ميقلا نبا لاق 4 تير 00 نمو هلأ كبت يأ اا٠ :هلوقو :لاق
 مالسالا خيش رايتخا اذهو ءدح ل ل هعم نوجاتحت الف :كعابتأ يفاكو كيفاك هدحو هللا يأ

 . هللا همحر ةيميت نبا

 .نونمؤملا كبسحو هللا كبسح ىنعملا :ليقو
 بسحلا نإف ؛هيلع ةيآلا لمح زوجي ال ضحم أطخ اذهو :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 کاو اودس نأ ديرب نإَوإ# :ىلاعت هللا لاق .ةدابعلاو ىوقتلاو لكوتلاك هدو هلل .ةيافكلاو

ISلعجف ء«دييأتلاو بسحلا نيب قرفف [5؟ :لافنألا] # َنيِِمْومْلابَو ورضي دیا ى  

 ثيح هدابع نم ديحوتلا لهأ ىلع ىنثأو ؛هدابعبو هرصنب هل دييأتلا لعجو هدحو هل بسحلا

 هداف ْعهْوَسْحأَك کل اوْعَبَج دف سالا نإ سالا مهل لاق نیلا :ىلاعت لاقف «بسحلاب اودرفأ
 .هلوسرو هللا انبسح :اولوقي ملو .[١ا“ :نارمع لآ] 4ٌليِحَوْل فو EE اا اسیا

 هلأ ىلإ اإ وسو يضف نم هلأ اتيتوبس هلا اَسْيَسَح واقول :هناحبس هلوق اذه ريظنو
 ملف «هدحو هل بسحلا لعجو .لوسرلاو هلل ءايتالا لعج فيك لمأتف ٥١[. :ةبوتلا] 4 رر

 4 رور هلل لا 6 :لاق امك ؛هقح صلاخ هلعج لب ؛هلوسرو هللا انبسح :اولاقو :لقي

 بسحلاو ةبانالاو لكوتلاو ةبغرلاف «ِبَمْرَأم َكْيَر لول :ىلاعت لاق امك «هدحو هيلإ ةبغرلا لعجف
 .ىلاعتو هناحبس هل الإ نوكي ال فلحلاو رذنلاو دوجسلاو ىوقتلاو ةدابعلا نأ امك ءهدحو هلل

 . ىهتنا

 ىتمو «هيلع الإ لكوتي الأ بجو هدبعل يفاكلا وه ناك اذإف «ةمجرتلل ةيآلا ةقباطم نيبتي اذهبو
 .«هيلإ َلكُو اًئيش َنَلَعَت ْنَم» ثيدحلا يف امك ءهيلإ تفتلا نم ىلإ هللا هلكو هاوس ىلإ هبلقب تفتلا

 .[7 :قالطلا] (#ُوُيَسَح وهف هلا لع ل سوچ :ىلاعت هللا لوقو) : لاق

 هيف عمطم الف هيقاوو «هیفاک هللا ناك نمو «هیفاک يأ :هريغو هللا همحر ميقلا نبا لاق

 امب هرضي نأ امأو .شطعلاو عوجلاو «دربلاو رحلاك «هنم دب ال ىذأ الإ هرضي الو «هودعل
 ةقيقحلا يفو ءاذيإ رهاظلا يف وه يذلا ىذألا نيب قرفو ءاّدبأ نوكي الف هنم هدارم هب غلبي

 لكل هللا لعج :فلسلا ضعب لاق .هنم هب ىفشتي يذلا ررضلا نيبو ؛هسفنب رارضإو ناسحإ
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 يف ف يأ َنيِح يب ميهارْبإ اهّلاق «ٌليكّولا َمُعِنو هللا انّبْسَح١ :لاق سابع نبا نعو

 اًنَميِإ ٌمهَداَرَف موشح کک اوعمج دق ساتلا لل :هل HE يح لڪ ٌدَّمَحُم اهلاقو ءِراَّنلا و ل

 هل 7م و ا و ےس وک ےس

 .«يِئاسنلاو يراخبلا هاوَر 4ٌليجولا مَعَو هلأ اًنبَسَح اولاقو

 ا رس

 وهف هللا ىلع لکو نمو# :لاقف ءهتيافك سفن هيلع لكوتلا ءازج لعجو «هسفن نم ءازج لمع

 ا ءلامعألا يف لاق امك رجألا نم اذكو اذك هلف : لقي ملف تُهْبَسَح

 تاومسلا هتداكو «هلكوت قح هللا ىلع دبعلا لكوت ولف .هيقاوو هبسحو هيلع لكوتملا هِدبع

 . ىهتنا .هرصنو هقزر هافكو اًجرخم هللا ّلعجل «نهيف ْنَمو ضرألاو

 ala لاق» :لاق هبنم نب بهو نع دهزلا يف دمحأ هاور رثأ يفو

 نم هل لعجأ ينإف ؛ نهيف نمب نوضرألاو نيو هتداكف يب مصتعا نم هنإ يتزعب

 هيمدق تحت نم فسخأو ءامسلا بابسأ نم هيدي عطقأ ينإف يب مصتعي مل نمو ءاّجرخم كلذ

 يف يدبع ناك اذإ ءالآم يدبعل يب ىفك ءهسفن ىلإ هلک مث ءاوهلا يف هلعجأف «ضرألا
 هب قفرن يتلا هتجاحب ملعأ انأف «ينوعدي نأ لبق هل بيجتسأو «ينلأسي نأ لبق هيطعأ «يتعاط

 . (هنم

 عفدو عفانملا بلج يف بابسألا مظعأ هنأو ءلكوتلا لضف ىلع ليلد :ةيآلا يفو

 نأ عنتميف «طرشلا ىلع ءازجلا قيلعت ىلوألا ىلع ةريخألا ةلمجلا قلع ىلاعت هللا نأل ءراضملا

 نأ ملعف ءهل بسانملا فصولا ىلع مكحلا بتر ىلاعت هللا نأل «همدعك طرشلا دوجو نوكي
 .هل اًبسَح هللا نوک ببس وه هلكوت

 ؛لکوتلا ركذ مث قولا: ركذ نيلاغت هنآل .لكوتلا عم تاس الا ٠ ىلع هيبنت : اهيفو

 ىوقتلا عم لكوتلا لعجف ١١[ :ةدئاملا] )رنيم لكوتيلف هلأ َلَعَو لآ اقوا :ىلاعت لاق امك

 «ضحم زجع اهب رومأملا بابسألاب مايقلا نودب لكوتلاف ءاهب رومأملا بابسألاب مايق وه يذلا
 لب ءالكوت هزجع الو زجع هلكوت لعجي نأ دبعلل يغبني الف «لكوتلا نم عونب اًبوشم ناك نإو
 .هانعمب ميقلا نبا هركذ .اهلك اهب الإ دوصقملا متي ال يتلا بابسألا ةلمج نم هلكوت لعجي

 ميهاربإ اهلاق «ليكولا معنو هللا انبسح» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو) لاق

 5 ٌمهوَسَحَأَف كل اوْعَمَج دق سائلا َّنِإ## :هل اولاق نيح ةي دمحم اهلاقو ؛رانلا يف يقلأ نيح

 . يراخبلا هاور . #ليكّولأ مَ هلأ ايس انْيَسَح اولاقو انمي

 يفاكب هلا سلا :ىلاعت لاق .هيلع الإ لكوتن الف .انيفاك يأ كُدَّن اَنْبَسَح تڪ : هلوق
 r] :رمزلا] ؟« مدع

 او# :ىلاعت لاق امك «هيلإ لوكوملا معن :يأ 4ٌليِحَوْلا مْ و 2

 هريدقت فوذحم «معنا صوصخم [۷۸ :جحلا] # ٌررصتلا معن الزل ف کوم

 و

 1 ا

 وه هللا ومصنع



 . ضئارفلا نم لكوتلا نإ : ىلوألا

 .ناميالا طورش نم هنأ :ةناغلا

 اقبالا وسبق : ةثلاثلا

 .اهرخآ يف ةيآلا ريسفت الا

 . قالطلا ةيآ ريسفت : ةسماخلا

 .دئادشلا يف ويي دمحمو ميهاربإ لوق اهنأ :ةملكلا هذه نأش مظع :ةسداسلا

 نموي و E N O هل محو فلا يللا

 «هيلإ هتيلكب عطقناو ؛هيلع لكوتو هب رصنتساو هالوت نمف «ريجتسملا ريجُيو «فئاخلا فوخ

 ام هيلإ بلجيو ءرذحيو فاخي امم هنّمآ «هاقتاو هفاخ نمو «هناصو هسرحو «هظفحو هالوت
 . عفانملا نم هيلإ جاتحي

 نإ مكَمِهلاَ اورضنأَو وفرح | لاق :ىلاعت لاق (رانلا يف يقلأ نيح كَ ميهاربإ اهلاق) :هلوق
 4 َنِرَسضّنْلا مهتلجف اديك دقي اوداراو 6: يها هلع اًملسو ادن قو راي الق ٥ تيرعت مك

 ظ .[ 54-77١ : ءايبنألا]

 اًننميِإ مهار ٌمهوَمْحَأَك کل اوعمج دق سانلأ نل :هل اولاق نيح هيب دمحم اهلاقو) :هلوق

 ابأ نأ هغلب» :دحأ نم 56 شيرق فرصنم دعب كلذو «4ُليِكَرْلا مَ للا اَنْبَسَح ْاوُلاَكَو

 ىلإ ىهتنا ىتح اًبكار نيعبس يف ةي يبنلا جرخف «مهيلع ةركلا ريح ا عير
 بكر هب ٌرَمو ءهعم نمب ةكم ىلإ عجرف «نايفس يبأ بلق يف بعرلا هللا ىقلأف ءدسألا ءارمح

 ينع اًدمحم نوغلبم متنأ لهف :لاق «ةنيدملا ديرن :اولاق ؟نوديرت نيأ :لاقف سيقلادبع نم
 هباحصأ ىلإو هيلإ ريسلا انعمجأ دق انأ هوربخأف هومتيفاو اذإف :لاق ءمعن :اولاق ؟ةلاسر

 لاق يذلاب هوربخأف ؛دسألا ءارمحب وهو ةي هللا لوسرب بكرلا رمف «مهتيقب لصأتسنل

 ةميظعلا ةملكلا هذه لضف نيتصقلا نيتاه يفف .«ليكولا معنو هللا انبسح» :لاقف .نايفس وبأ

 يف متعقو اذإ) :ثيدحلا يف ءاجو .دئادشلا يف مالسلاو ةالصلا امهيلع نيليلخلا لوق اهنأو

 | .«ليكولا معنو هللا انبسح :اولوقف ميظعلا رمألا



 دوسلا ُموَقْلا الإ هلآ رم نمای الق هلا رم اومافأ# :ىلاعت هللا لوق يم رو ر رورو بلع اکے ل
 .[44 :فارعألا]

 ر 5 خيو

 موَقْلا الإ هلا رم ماي ال ملا ركَم اوُئِمأَفأ# :ىلاعت هللا لوق باب) :هلوق
 .[44 :فارعألا] ( نورا

 .بونذلا مظعأ نم هللا ركم نم نمآلا نأ ىلع هيبنتلا ةيآلا هذهب هللا همحر فنصملا دصق

 ريسي نمؤملا نأ ىلإ دشري كلذو كلذك هللا ةمحر نم طونقلا نأ امك ءديحوتلا لامك يفاني هنأو

 .ةمئألاو ةمألا فلس هيلإ دشرأو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد امك ا ا نيستا ىلإ

 نأ نّيب لسرلل نيبذكملا ىرقلا لهأ لاح ركذ امل ىلاعتو كرابت هللا نأ :ةيآلا ىنعمو

 َنمآَفْأ# : ىلاعت 77 امك «هنم رخل مدعو هللا ركم نم نمألا وه كلذ ىلع مهلمح يذلا

 مهو ص ا هي نأ ىَرَفْلا لع 2 وأ ه نومي مو اسب انْسْأَ مناي نأ قل لها

 : يأ [917-44 :فارعألا] #َنوُرسسَخْلا موَقلأ لإ رثأ كمت نر ف دا EE امانا 6 وعل

 كلذ نوكي نأ اودعبتساف < «معنلاو ءارسلاب مهجردتسا امل هللا ركم اونمأ مهنأ كلذو ء.نوكلاهلا

ae 

 .«هل يأر الف هب ركمي هنآ َرَي ملف هيلع هللا عسَو نم» : هللا همحر نسحلا لاق
 مهتمعنو مهتولَس دنع الإ طق اًموق هللا ذخأ امو ءهللا ُرمأ موقلا َتَعَي» :ةداتق لاقو

 .«هللاب اورتغت الف ء«مهترِغو

 ها قمم نع اال نوف لكي ع را ثيدحلا يفو

 . متاح نان راو «ريرج نباو ET . (جاردتسا

 هللا ىلع ىنمتي بنذلا ىلع دبعلا ةماقإ هللا ركم نم نمألا نم : عفار نب ليعامسإ لاقو

 . متاح يبأ نبا هاور .«ةرفغملا

 يلميو ءهوصع اذإ معنلاب هللا مهجردتسي» :فلسلا ضعب لوق يف ركملا ريسفت وه اذهو
 نبا هركذ «كلذ وحنو ةعيدخلاو ركملا ىنعم وه اذهو .«ردتقم زيزع ذخأ مهذخأي مث مهل

 5008 . هانعمب ريرج
 ([51 :رجحلا] ((ترلاصلا الإ وير َةَمْحَي نم طفي نمو# 9 هللا لوقو) :لاق

 مدقتو «ميظع بنذ امهالكو هللا ركم نم نمألا لباقي وهو سأيلاو ‹جرفلا داعبتسا : طونقلا
 .ديحوتلا لامكل هتافانمل هيف ام

 نمل زوجي ال هنأ ىلع اًهيبنت اهلبق يتلا عم ةيآلا هذه ىلاعت هللا همحر فنصملا ركذو

 وجريو «هتعاطب لمعيو هبونذ فاخي ءاّيجار افئاخ نوكي لب «هتمحر نم طنقي نأ هللا فاخ



 ت سا رم ھ٣ ا ا م ا لا 5 س ر ر رل ا ص 8. ا ر
 # هير ةمحر اجرو ةرخآلا رذعحي امياقو ادجاس ليلا َءاناَء ٌتِيلَق وه نما :ىلاعت لاق امك .هتمحر

 هللا َتَمْحَي وجرب كيلو هلآ ليس ىف اوُدَهَجَو أوُرَجاَه َنِسِدَلاَو أوُنَمَ تيل ل :لاقو [4 :رمزلا]

 ۲٠۸[. :ةرقبلا] يحن ٌروُصَع هاو

 افوخ ةاجنلا بابسأب اوذخأ نيذلا ناميالا لهأ لاح فالخب «كلاهملا نم ةيجنملا بابسألا

 . هباوثل ءاجرو ةرفغملا يف اًعمطو ؛؟ هباقع ٠ نم اًبرهو ىلاعت هللا نم

 هنباب ةكئالملا هترشَب امل «مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ لوق ىكح ىلاعت هللا نأ :ىنعملاو

 لجرلا نأ ةداعلا نأل .[54 :رجحلا] دوري رف بلا سَم نأ جلع ٍنوُمْيِرَسَأ لاق# :قاحسإ
 : ةكئالملا تلاقف ءريدق ءيش لك ىلع هللاو . اهنم هل دلوي نأ دعبتسا هتجوز نسو هنس ربك اذإ

 کت الف :نوكيف نك هل لوقي امنإ ایش دارأ اذإ هللا نإف هيف بير ال يذلا 4َّحْلاِب كرب

 « تاسلا لإ هجر د نم ا نمو : مالسلا هيلع لاقف شالا نم اأ © َنيِطِنََمْل ص

 كلذ لاق - ملعأ هللاو - هنكل ؛مظعأو كلذ نم غلبأ وه ام هتمحرو هللا ةردق نم ملعي هنإف

 . بجعتلا هجو ىلع

 .نورفاكلا الإ أ .«باوصلا قيرط نوئطخملا الإ :مهضعب لاق 4 تب الآ الإ : هلوق

 .[۸۷ :فسوي] #َنورْفَكْلا مولا لإ هَ وَر نم شاي ال مَنِ :هلوقك

 :لاقف ؟رئابكلا نع ليس :ِِكَع هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو) :هلوق

 . («هّللا کم خرق نمألاو « هللا حور نم سايلاو ؛هللاب كرشلا)»

 نبا نع ةمركع نع رشب نب بيبش قيرط نم متاح يبأ نباو «رازبلا هاور ثيدحلا اذه

 نبا لاقو «متاح ضا هنّملو . ةن . نيعم ا لاقف « رشد نب بيبش الإ تاقث هلاجرو ١ سابع

 .افوقوم نوكي نأ هبشألاو .رظن هدانسإ يف :ريثك

 ةيبوبرلل مضَم هللاب كرشلا :هللا همحر ميقلا نبا لاق ءرئابكلا ربكأ وه (هللاب كرشلا) :هلوق

 | .نيملاعلا برب نظ ءوسو «ةيهلالل ٌصقنَتو
 لاقو ١[. :ماعنألا] *توُلِوْعَي ممبر أورفك ا 2 2 : ىلاعت لاق .حصنو قدص دقلو

 .هنم ةبوتلاب الإ هللا هرفغي ال اذهلو ١7[. :نامقل] «ةيظع مظل لرل تإ : ىلاعت

 كلذو «هوج ريو هفاخمي اميف هللا نم  لمألاو ءاجرلا عطق ئا ( لا حور نم سايلاو) : هلوق

 ( .هترفغمو هدوجو هتمحر ةعسبو هب لهجو «هللاب نظ ةءاسإ
 ذوعن «ناميالا نم هاطعأ ام هبلسو دبعلل هجاردتسا نم يأ (هللا ركم نم نمألاو) :هلوق

 هذهو ةريثك رئابكلا لب «ثالثلا يف رئابكلا رْضَح هب درُي مل ثيدحلا اذه نأ ملعاو



۳۰٦ 

 ْنِم ُسأَيلاو هللاب كاشلا :لاقف رئابكلا نَع َلْيس» : ةي هنا :لوسر نأ سابع نبا نعو

 . (هّللا راكم نم هم « هللا جود

 طلا هللا رکم نم 9 للاب كارشالا : رئابکلا يك : لاق نبا نعو

 .قازرلا دبع هاور .(هللا حور ْنِم ُنمأَيلاو هلا ٍةَمْحَر ْنِم

 فارغ الا ةيآ ريت : ىلوألا

 .رجحلا ةيآ ريسفت : ةيناثلا

 . هللا ركم نمأ نميف ديعولا ةدش : ةثلاثلا

 . طونقلا يف ديعولا ةدش :ةعبارلا

 :ءاملعلا نم نوققحملا هلاق ام اهطباضو «ةنسلاو باتكلا يف ةروكذملا رئابكلا ربكأ نم ثالثلا

 : هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش داز .باذع وأ بضغ وأ ةنعل وأ رانب هللا همتخ بنذ لك

 .ناميالا يفن وأ
 .(اذكو اذك لعف نم انه نبل: لاق وأ ای هللا لوسر هنم ئرب نمو :تلق

 ال هنأ ريغ .عبس ىلإ اهنم برقأ ةئامعبس ىلإ يه» :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 .«رارصإلا عم ةريغص الو رافغتسالا عم ةريبك

 ركم نم نمألاو «هللاب كارشالا رئابكلا ربكأ» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو) :هلوق

 .(قازرلادبع هاور .(هللا حور نم سأيلاو «هللا ةمحر نم طونقلاو ؛ هللا

 . هنع هللا يضر دوعسم نبا نع حاحص اسا ريرج نبا هاورو

 :هلوق عامجالاب اذهو .هتدابع وأ هتيبوبر يف يأ (هللاب كارشالا رئابكلا ربكأ) :هلوق

 . سأيلا دشأ وه :تاداعسلا وبأ لاق (هللا ةمحر نم طونقلاو)

 .هللا ةمحر وجري لب .«سأيي الو طنقي الف فاخ اذإف «فوخلاو ءاجرلا ىلع هيبنتلا هيفو

 ةقيرط هذهو .ءاجرلا :ضرملا ىفو ؛فوخلا :ةحصلا ىف ىوقي نأ نوبحتسي فلسلا ناكو

 3 اذإف ا هيلع بلاغلا 0 نأ بلقلل ل يغبن : لاق :هريغو ينارابلا ناميلس يبأ

 لَ لا 05 rv لا 17 i فرا هب A 3 5 لاو 1317 للا
 وقس 7

 اه مهو تاريخا ف نوعرتس کيلو 0 نوع ب 0 0 0 وو وتا م نوب

 E فدك انكر ١ ةيقن زكا ةقق هنت لذ لأ»  ىلاعت لاقو [1 3 ةةونمؤملا]
 .ةيآلا هذه يف ءاجرلا ىلع رذحلا مّدق .ةيآلا [4 :رمزلا] وير



 باب - ۴٤
 هللا رادقأ ىلع ربصلا :هللاب ناميإلا نم

 .[أ١١ :نياغتلا] # میلع ءىش کپ هو دو و ا للأب شو نمو : ىلاعت هلوقو

 دام حا
 AT هزه مل

 . (هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميالا نم باب) :هلوق

 ثيدحلا يفو ‹هباتک نم اًعضوم نيعست يف ربصلا ىلاعت هللا ركذ :لييحا ماما لاق

 دحأ يِطعأ ام :اًعوفرم ملسمو يراخبللو .ملسمو «دمحأ هاور «ءايض ربصلا» : حيحصلا

 هاور «ربصلاب انشيع ريخ اندجو» :هنع هللا يضر رمع لاق «ربصلا نم عسوأو اًريخ ءاطع

 عفر مث - دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميالا نم ربصلا نإ) :هنع هللا يضر يلع لاق .يراخبلا

 .«هل ربص ال نمل ناميإ ال هنإ الأ :لاقف - هتوص

 ناسللا سبحو «عذجلا نع سفنلا سبح ربصلاو «عنمو سبح اذإ ربص نم :هقاقتشاو

 ميقلا نبا هركذ .امهوحنو بويجلا قشو دودخلا مطل نع حراوجلاو «طخستلاو يكشتلا نع
 . هللا همحر

 ىلع ريضو هه ىف اغ رو ةا ولأ ا لغ رض انيق © يفلان: ملعأو
 . بئاصملا نم هرذق ام

 < لاب موي نمو# :ىلاعت هللا لوقو) : هلوق
 E اسا امم الا لوا

 اا انزع + عرخألا ةيآلا يف لاق

 ةف مهتما اذإ يذلا 0 ترص ِرْمْمَو## :لاقو [۲۲ :ديدحلا] * ٌريِسَس هلأ لع تللذ َّنِإ 0
 هر 0007 5 مر ر ص ۶ ت ص درسال مس

 4 ِوُدَنْهْمْلا مه GLE قير نت كنج هع قبلنا ف 0 َنوُعِجر هلل آَنِإَو هِي اَنِإ أَلاَ

 : 0١ :ةياعتلا] (4 ميم د 9
 دقي م

 امك ‹هتمکحو هتدارإو هتئيشسمب ا # ہا ٍنْذِإِب َِ

 نأ لف نِي بح ىف اّلِإ كيش ىف الو ضْرَأْلا يف
 ريو

 م ر

 ٠١١-٠١۷[. :ةرقبلا]

 «هللا رمأب الإ» (هللا نذإب الإ) :هلوق يف سابع نبا لاق 4 مك دهي هللأي موي نمو# : هلوق

 ردشب ال هتباصأ نم اأ 42 هللأي نمو نمو# : هتكئيشسمو هرذق نع : . ينعي

 يف ىّده ايندلا نم هتاف امع هضوعو هبلق هللا ل ءاضقل ملستساو بستحاو ربصف هللا

 اهم اع وا دغا ناك امن هيلع e ءاقداض اًنيقيو «هبلق

 نمضتملا هملع نع ردصي امنإ كلذ نأ ىلع هيبنت يلع ءىس لڪي ُهَّللاَو## :هلوق

 .اضرلاو ربصلا بجوي كلذو .هتمكحل

 . (مّلَسُيو ىضريف هللا دنع نم اهنأ ملعيف ةبيصملا هبيصت لجرلا وه :ةمقلع لاق) :هلوق
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 شيو ىق هيفا دغم ني اهنأ لع نيون ست لجرلا وفه «ةمقلع لا
 امه ساتلا يف ناتا : لاق ويم هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع : ملسم مي يلو

 .«تيملا ىلع ا ا ىف ٌّنْعْطلا : رفك مهب

 . متاح يبأ نباو ءريرج نبا هاور رثألا اذه

 نم عمسو هيي يبنلا ةايح يف دلو .يفوكلا يعخنلا هللادبع نب سيق نبا وه :ةمقلعو

 نم وهو .مهنع هللا يضر مهريغو ةشئاعو دوعسم نباو دعسو يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ
 .نيتسلا دعب تام مهتاقثو مهئاملعو مهئالجأو نيعباتلا رابك

 :لاق «نايبظ يبأ نع شمعألا هاور رثألا اذه .خلإ (ةبيصملا هبيصت لجرلا وه) :هلوق

 هبيصت لجرلا وه :لاق 4ب دهب لاب نيوي نسو :ةيآلا هذه هيلع ئرقف ةمقلع دنع انك
 نأ ىلع ليلد اذه يفو .ريرج نبا قايس اذه .ملسيو ىضريف هللا دنع نم اهنأ ملعيف «ةبيصملا

 . عجرتسي ينعي مب دبي هللا ْنِمْوُي نمو :ريبج نب ديعس لاق .ناميالا ىمسم نم لامعألا
 باوث نم اهنأو «بلقلا ةيادهل ببس ربصلا نأ نايب ةيآلا يفو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لوقي
 ااا

 ناتنثا» :لاق هيَ هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفو) : هلوق

 . ((تيملا ىلع ةحاينلاو «بسنلا يف نعطلا :رفك مهب امه سانلا يف

 ملسي الو سانلاب ناتمئاق امهو «ةيلهاجلا لامعأ نم اتناك ثيح رفك سانلاب امه :يأ

 نم ةبعش هب ماق نم سيل نكل .هب ءيضتسي اًناميإو اًملع هقزرو ىلاعت هللا هملس نم الإ امهنم
 «ناميالا بعش نم ةبعش هب ماق نم سيل هنأ امك «قلطملا رفكلاك اًرفاك ريصي رفكلا بعش
 دبعلا نيب سيل» :هلوق يف امك ماللاب فرعملا رفكلا نيب قرفو «قلطملا ناميالا اتمؤم ريصي
 «تايلالا ىف ركع رك نیو اصلا كرت الإ كرتشلا وأ رفكلا نينو

 توبث عم نالف نبا سيل اذه :لاقي نأ هيف لخدي «هبيع يأ (بسنلا يف نعطلا) :هلوق

 هيف امل «تيملا لئاضف دادعتو بدنلاب توصلا عفر :يأ (تيملا ىلع ةحاينلاو) :هلوق

 2 «كلذ وحنو «هارصاناو ءهادضعاو :ةحئاتلا لوقك ءربصلل ىفانملا ردقلا ىلع طخستلا نم

 .ةلملا نع لقني ال ام رفكلا نم نأو ءبجاو ربصلا نأ ىلع ليلد هيفو

 ؛بويجلا قشو ؛دودخلا برض نم انم سيل» :اعوفرم دوعسم نبا نع امهلو) :هلوق
 . («ةيلهاجلا ىوعدب اعدو

 عقوأ نوكيل اهليوأت ةيهارك دمحأو يروثلا نايفس نع ءاج دقو ؛ديعولا صوصن نم اذه

 )١( ةيراقتم ظافلأب هللادبع نب رباج نع یئاسنلاو «دواد وبأو ءملسمو يخل ا هاور .
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 اعّدو تولا ا تا تروح ماهل اًعوفرم دوعسم نبا نع امهلو

 .«ةيلهاجلا ىوغدب

 يف ةبوقعلا هل َلَجَع َرْيخلا ِهِدْبَعِب هلا دارأ اذإ) :لاق 5 هللا لوسر نأ سنأ نعو

 . بجاولا ناميالا لامك يفاني كلذ نأ ىلع لدي وهو ءرجزلا يف غلبأو ؛سوفنلا يف

 و لاو ءييلاخلا هنوكلا ا نيف) ةةلوق
 هلق هولا

 لهأ ةداع نم 0 ا هيف .شارلا هف لد يذلا وه (بويجلا قشو) :هلوق

 e ةيلهاجلا
 .تيملا بدن وه :ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق (ةيلهاجلا ىوعدب اعدو) :هلوق

 ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلا :هللا همحر ميقلا نبا لاقو ءروبثلاو ليولاب ءاعدلا وه :هريغ لاقو

 ليضفتو «خياشملاو فئاوطلاو بهاذملا ىلإ بصعتلا هلثمو «ةيبصعلاو لئابقلا ىلإ ءاعدلاك

 . ةيلهاجلا ىوعد نم اذه لكف «يداعيو هيلع يلاويو كلذ ىلإ وعدي «ضعب ىلع مهضعب
 ةكماحلا قل هلك كلا ل وسنو وا اا أ نه دا قرأ وو محام نبأ تنفر

 .«روبثلاو ليولاب ةيعادلاو ءاهبيج ةقاشلاو ءاههجو

 ناك اذإ كلذ نم ريسيلا ءيشلا نع ىفعي دقو ؛رئابكلا نم رومألا هذه نأ ىلع لدي اذهو

 ةمطافو ركب يبأل عقو امل «هللا همحر دمحأ هيلع صن طخستلاو حونلا هجو ىلع سيلو اًقدص

 لَك هللا لوسر يفوت امدنع امهنع هللا يضر
 هللا لوسر نأ حيحصلا يف امل ءءاكبلا نع يهنلا ىلع لدي ام ثيداحألا هذه يف سیلو

 .برلا يضري ام الإ لوقن الو ؛بلقلا نزحيو نيعلا د : لاق ميهاربإ هنبا تام امل هن

 لوبو نأ ةع هللا يضر ديز نب ا نع نيحيحصلا ا ميهاربإ اي كب انإو

 نش اهنأك عّمعَقَت هسفنو هيلإ عفّرف «توملا يف يبص اهلو ؟"'هتانب ىدحإ ىلإ قلطنا ةي هللا
 هدابع بولق ىف هللا اهلعج ةمحر هذه» :لاق ؟هللا لوسراي اذه ام :دعس لاقف «هانيع تضافف

 ظ ۰ .«ءامحرلا هدابع نم هللا محري امنإو
 لّجع ريخلا هدبعب هللا دارأ اذإ» : لاق هم هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نعو) :هلوق

 .(«ةمايقلا موي هب يفاوي ىتح هبنذب هنع كسمأ رشلا هدبعب دارأ اذإو ءايندلا يف ةبوقعلا هل

 نع مكاحلاو يناربطلا هجرخأو .يذمرتلا هنسحو .مكاحلاو يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 .رساي نب رامع نع يناربطلاو .ةريره يبأ نع يدَع نبا هجرخأو . لفغم نب هللادبع

 .هريغو يراخبلا هاور )١١(

 . يراخبلا حيحص يف امك «بنيز ىه (۲)
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 ماس الا م سس نرس 8 و ت 8 يلم 7 رم يا 5 ر 3 0 0

 . «ةَمايَقْلا موي هب يفاوي ىتح هبنذب هنع كشما رشلا هديب . دارا اذإو ايندلا
 وم

 . يذمرتلا هنّسح Rh هل طْخَس نمو اض لا هلف َيِضَر ْنَمْف 0 5-5 بح اذإ ىلاعت هللا َنِإَو ءعالبلا مّظِع عم ءازجلا مظع َنِإ» : دال لاقو

 ءالبلا هيلع بصي :يأ («ايندلا ىف ةبوقعلا هل لجع ريخلا هدبعب هللا دارأ اذإ)) :هلوق

 . ةمايقلا موي هب يفاوي بنذ هيلع سيلو اهنم جرخيف «هنم بونذلا نم طرف امل بئاصملاو
 ىلإ وعدتو «بونذلل تارفكم اهنأل «ةمعن بئاصملا :ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش لاق

 كلذ ريغ ىلإ ءقلخلا نع ضارعالاو ؛هل لذلاو هللا ىلإ ةبانالا يضتقتو ءاهيلع باثيف ربصلا
 .معنلا مظعأ نم اذهو ءاياطخلاو بونذلا هب هللا رفكي ءالبلا ا .ةميظعلا حلاصملا نم

 مظعأ يصاعم يف اهببسب اهبحاص لخدي نأ الإ قلخلا مومع قح يف ةمعنو ةمحر بئاصملاف

 يلتبا اذإ نم سانلا نم نإف «هنيد يف هباصأ ام ةهج نم هيلع اًرش نوكيف كلذ لبق ناك امم

 .رهاظلا رفكلاو «بلقلا ضرمو .عزجلاو «قافنلا نم هل لصح عجو وأ .ءضرم وأ «رقفب

 ةيفاعلا تناك اذهف «هنيد يف ررضلا هل بجوي ام تامرحملا ضعب لعفو تابجاولا ضعب كرتو

 ةبيصملا هل تبجوأ نم نأ امك «ةبيصملا سفن ةهج نم ال ةبيصملا هتثروأ ام ةهج نم هل اًريخ

 هللاو قلخلل ةمحرو لجو زع برلا لعف اهنيعب يهف ؛هنيد ةمعن هقح يف تناك ؛ةعاطو اًربص

 ام دعب هل لصحو .هنيد يف ةمعن هيلع ربصلا ناك ربصلا قزرف يلتبا نمف ؛اهيلع دومحم ىلاعت

 لع كيا : ىلاعت لاق «هیلع هبر ةالص هبر ىلع هئانثب هل لصحو «ةمحر هاياطخ نم رفك

 بجاولا ربصلاب ماق نمف .تاجردلا عفرو تائيسلا نارفغ هل لصحو 4ُةَمْحَيَو ْمِهْيَن ني ٌتوَلَص
 .اًصخلم ىهتنا . كلذ هل لصح

 هب يفاوُي ىتح» :هبنذب ةبوقعلا هنع ّيَحَأ :يأ («هنع كسمأ رشلا هدبعب دارأ اذإو») :هلوق
 . لعافلل اًينبم ىتحب اًبوصنم ءافلا رسكو ءايلا مضب وهو «ةمايقلا موي

 بونذلا رفوتسم ةرخآلا يف ءيجي ىتح ايندلا يف هبنذب هيزاجي ال :يأ :يزيزعلا لاق
 لاقو) :هلوق امأف .ثيدحلا رخآ ىه ةلمجلا هذهو .باقعلا نم هقحتسي ام ىفوتسيف ءاهيفاو

 امل نكل ءرخآ ثيدح لوأ وهف ا ىلإ (««ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» : لكك يبنلا

 .دحاولا ثيدحلاك فنصملا امهلعج دحاو ىباحصو دحاو دانسإب يذمرتلا امهاور

 ىك :ىلاعت لاق امك «كل هيضقي اميف هللاب نظلا نسحو ءاجرلا نسح ىلع هيبنتلا هيفو

 ( .[؟5١ :ةرقبلا]

 اًموق بحأ اذإ ىلاعت هللا نإو .ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ :ِهيِلي يبنلا لاقو) :هلوق

 . (يذمرتلا هنسح .«طخسلا هلف طخس نمو ءاضرلا هلف يضر نمف ؛مهالتبا
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 نع «نانس نب دعس نع بیخ :ىبأ نب ب ديزي نع ثيللا انثدح ةبيتق انثدح :يذمرتلا لاق

 - ءازجلا مظع نإ» :لاق هنأ يب يبنلا نع دانسالا اذهبو :لاق مث قباسلا ثيدحلا ركذف «سنأ

 مامالا ىورو .هجام نبا هاورو هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث (ثيدحلا

 عزج نمو «ربصلا هلف ربص نمف «مهالتبا اًموق هللا بحأ اذإ» :هعفر ديبل نب دومحم نع دمحأ

 .تاقث هتاور :يرذنملا لاق «عزجلا هلف

 .ءاظلا نوكس عم اهمض زوجيو .اهيف ءاظلا حتفو نيعلا رسكب («ءازجلا مظع نإ») :هلوق

 .ةيفيكو ةيمك مظعأ هؤالتبا ناك نم يأ

 حجرو ؛اياطخلا ريفكت عم اهيلع باثي بئاصملا نإ :لوقي نم ثيدحلا اذهب جتحي دقو
 اضرلاو ربصلاك «حلاص لمعل اًببس تناك اذإ الإ ءطقف اياطخلا ريفكت اهباوث نأ ميقلا نبا

 : ثيدحلا ىنعم يف لاقي اذه ىلعو ءاهنم دلوت ام ىلع باثي ذئنيح هنإف .رافغتسالاو ةبوتلاو

 .بستحاو ربص اذإ ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ

 : كك يبنلا لئس :دعس ثيدح يف درو اذهلو («مهالتبا اًموق بحأ اذإ هللا نإو») :هلوق

 نإف «هنيد بسح ىلع لجرلا ىلتبي ؛لثمألاف لثمألا مث ءءايبنألا» :لاق ؟ءالب دشأ سانلا يأ

 ءالبلا حربي امف «هنيد ردق ىلع ىلتبا ةقر هنيد يف ناك نإو «هؤالب دتشا ةبالص هنيد يف ناك

 ‹يدمرتلاو «هجام نباو «يمرادلا هاور «ةئيطخ هيلع امو ضرألا ىلع يشمي هكرتي ىتح دبعلاب

 . هححصو

 مهبيصي ءايلوألاو ءايبنألا نأ دبعلا فرع اذإف ءديحوتلا ةلدأ نم هوحنو ثيدحلا اذهو

 نوكلمي ال مهنأ فرع «هللا الإ مهنع هعفدي الو ةمحر ةقيقحلا يف وه يذلا مهسفنأ يف ءالبلا

 مهيلإ ةبغرلاو مهدصق مرحيف «ءىرحأو ىلوأ مهريغل هوكلمي ال نألف ءاعفد الو اًعفن مهسفنأل
 مكحلاو رارسألا نم نيحلاصلاو ءايبنألاب ءالتبالا عوقو يفو «ةبرك جيرفت وأ ةجاح ءاضق يف
 .ىصحي ال ام ةبقاعلا نسحو حلاصملاو

 هب ىلاعت هللا فصو دق اضرلاو ؛ىلاعت هللا نم :يأ («ءاضرلا هلف يضر نمف») :هلوق

oنرخ رأل اع نم یر ندع تج مر دنع مؤجل  
 تافصلا تابثإ :ةنسلا لهأ نم مهعابتأو فلسلا بهذمو iis اوضرو مهن هنآ یک ادب [ف

 الب اتابثإ هتمظعو هلالجب قيلي ام ىلع یی هللا لوسر اهب هفصوو هسفن اهب هللا فصو يتلا
 ءرش لك نم مِلَسو ءريخ لك هل لصح هنع ىلاعت هللا يضر اذإف :ليطعت الب اًهيزنتو ليثمت

 كلذل دجي دقو ؛هباوث يف بغريو «هب نظلا نسحيو «هللا ىلإ هرمأ دبعلا مِلْسُي نأ وه اضرلاو

 هلدعو هطسقب هللا نإ :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق امك «هب ةقثو هلل ةيحم ؛اطاسبناو ةحار

 .طخسلاو كشلا يف نزحلاو مهلا لعجو ؛اضرلاو نيقيلا يف حرفلاو حورلا لعج



 ا
 . نباغتلا ةيآ ريسفت وال

 .هللاب ناميالا نم اذه نأ ةيناثلا

 .بسنلا يف نعطلا : ةثلاثلا
 56 او تلا ق دودخلا فرش جين دعا ةدق ةعبارلا

 هاج

 . ريخلا هدبعب هللا ةدارإ ةمالع ةسماخلا .

 .رشلا هب هللا ةدارإ ةسداسلا

 .دبعلل هللا بح ةمالع ةعباسلا

 . طخسلا ميرحت : ةنماثلا

 .ءالبلاب اضرلا باوث :ةعساتلا

 ءيشلل ةيهاركلا طخسلا :تاداعسلا وبأ لاق ءءاخلا رسكب وهو ((طخس نمو») :هلوق

 كلذب ىفكو .هللا نم :يأ ؛طخسلا هلف هربد اميف هللا ىلع طخس نم :يأ .هب اضرلا مدعو

 مدع يضاقلا راتخاو .ليقع نبا رايتخا وهو اضرلا بوجو ىلع هب لدتسي دقو .ةبوقع

 . ميقلا ن نباو مالسالا خيش هحجرو «تبوجولا

 ىلع ءانثلا ءاج امنإو ءربصلاب رمألا ءاج امك هب رمألا ِءىِحَي ملو :مالسالا خيش لاق

 ابر ذختيلف يئاضقب ضري ملو يئالب ىلع ربصي مل نم) :ىوري 0 امأو :لاق .هباحصأ
 . لَك يبنلا نع حصي مل يليئارسإ اذهف (يئاوس

 امل ةبيصملا ىلع هللا ركشي نأ - اضرلا نم يأ - كلذ نم ىلعأو :مالسالا خيش لاق

 .ملعأ هللاو ها .اهب هيلع هللا ماعنإ نم ىري



1۳ 

 باب - 0

  ءايرلا يف ءاج ام

 مس او واسو وهف مد هر
 ديم

 r 0 as ر 1 ر رو٣ 2 1 6 2 93 3 0 0 . 4 س

 جاو هلإ 1 1 ءاقل وجرب نك نف ديو هل مكهلإ امنأ لإ حو لن رشب أنأ امتِإ لق## :ىلاعت هللا لوقو
 4 ےہ ےس ےس ر + در 2 رس رک رر ور 52

 ١٠١[. :فهكلا] #ادمأ كير ةدابعب كرشي الو اًحِللَص المع لمعيلف ير

 ةدابعلا راهظإ هب دارملاو «ةيؤرلا نم قتشم وه :ظفاحلا لاق .ريذحتلاو يهنلا نم :يأ

 نم رز اهل كيرلا: ذا هلا نيو هب قرفلاو اهدا نرد اهل سالا رر لنقل
 امب ثدحتلا كلذ يف لخديو ءركذلاو ظعولاو ةءارقلاك عمسي امل ةعمسلاو .ةالصلاك لمعلا

 :ةلمع

 يو لإ متر آنآ لإ ى زكلني رتب انآ اإ لقط :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق
 كيرش ال هدحو هلل هلك كلذ لب «ءيش ةيهلالا نم الو ةيبوبرلا نم يل سيل :يأ ٠١١[ :فهكلا]

 ديد وامي كري الو اًضَِص مَع لتعم :هفاخي :يأ ير مِل اب ناك نّه َيلإ هاحوأ «هل
 ةكئالملاو ءايبنألا لوانتي مومعلا اذهو «معت يهنلا قايس يف ةركن ادا :هلوق اَ

 .مهريغو ءايلوألاو نيحلاصلاو

 نمضتي امب فلخلاو فلسلا نم ةفئاط هرسف دقف ءاقللا امأ :هللا همحر مالسإللا خيش لاق

 . كلذ ىلع ةلدألا ركذو «ةمايقلا موي ىلاعتو هناحبس هتيؤر نمضتي هللا ءاقل :اولاقو «ةنياعملا

 كلذكف ءهاوس هلإ ال دحاو هللا نأ امك :يأ :ةيآلا يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 .ةيدوبعلاب درفي نأ بجي ةيهلالاب درفت امكف ءهل كيرش ال هدحو هل ةدابعلا نوكت نأ يغبني

 .ةنسلاب ديقملا ءايرلا نم صلاخلا وه :حلاصلا لمعلاف

 وه «هلبق نيلسرملاو هيي هلوسر هب هللا ثعب يذلا نيدلا لصأ نأ :ىلع ليلد ةيآلا يفو

 مَ هلل یی الإ لوس نم كليْنَق نم اتارا امو :ىلاعت لاق امك ةدابعلا عاونأب ىلاعت هدارفإ
 امإ :ماسقأ ةمألا هذه نم لصألا اذهل فلاخملاو [15 :ءايبنألا] «ِنوُدْمْعَم أنآ لإ هلل ال

 ىلإ سانلا وعدي توغاط وأ «هتدابع ىلإ سانلا وعديو ؛هتيهلإو هتيبوبر يف هللا عزاني توغاط
 يف كاش وأ ءاهضعب وأ ةدابعلا عاونأب هيلإ برقتيو هللا ريغ وعدي كرشم وأ .ناثوألا ةدابع
 نيد كرشلا نأ دقتعي لهاج وأ ؟هتدابع يف كيرش هلل لعجي نأ زوجي مأ قح وهأ :ديحوتلا

 تدتشا امل ؛مهلبق ْنَم مهديلقتو مهلهجل ماوعلا رثكأ ىلع بلاغلا وه اذهو «هللا ىلإ برقي

 .نيلسرملا نيدب ملعلا يسنو نيدلا ةبرغ
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 لمع ْنَم «كرشلا نَع ِءاكرشلا ىَنْعَأ انأ :ىلاعت للا لاق : اًعوفرم ةريره يبأ نعو

 . ملسم هأور هك تو هتک رت 2 هيف يعم كّرشأ مع

 نع ءاكرشلا ىنغأ انأ :ىلاعت هللا لاق» :اًعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) :هل

 .(ملسم هاور) «هكرشو هتكرت يريغ هيف يعم كرشأ المع لمع نم .كرشلا
 نيقولخملا نم يريغ هلمعب دصق نم :يأ («يريغ هيف كرشأ المع لمع نم») :هل

 يف بوصنملا ريمضلا :يبيطلا لاق «كرشأ يذلا وهو ءيرب انأف» :هجام نبالو .هكرشو هتكرت

 . لمعلا ىلإ عجري نأ زوجي «هتكرت» :هلوق

 اضحم ءاير نوكي ةراتف :ماسقأ هللا ريغل لمعلا نأ ملعاو : هللا همحر بجر نبا لاق

 توک هلو سالا ترور كاك ماف للا لإ اوما او لات لاف امك ؟ نيقفانملا لانك
 ةالصلا ضرف يف نمؤم نع ردصي داكي ال ضحملا ءايرلا اذهو ٠٤١[ :ءاسنلا] اليت لإ هَل

 يتلا وأ ةرهاظلا لامعألا نم امهريغ وأ بجاولا ححلا وأ ةقدصلا يف ردصي دقو «مايصلاو

 هبحاص نأو ؛طباح هنأ ملسم كشي ال لمعلا اذهو ءزيزع اهيف صالخالا نإف ءاهعفن ىدعتي
 .ةبوقعلاو هللا نم تقملا قحتسي

 لد ةحيحصلا نوضتلاف هلضأ نم كراع ناف يايرا ك راشو هل لمعلا توك ةر
 : اًعوفرم سوأ نب داّدش ثيدحو ثيدحلا اذه :اهنم كلذ ىلع لدت ثيداحأ ركذو هنالطب ىلع

 نإو «كرشأ دقف يئاري قدصت نمو .كرشأ دقف يئاري ماص نمو «كرشأ دقف يئارُي ىلص نم»

 هليلقو هلمع ةدج نإف اًئيش يب كرشأ نمف «يب كرشأ نمل ميسق ريخ انآ :لوقي لجو زع هللا
 :لاق مث ىنعملا يف ثيداحأ ركذو «دمحأ هاور «ينغ هنع انأ ءهب كرشأ يذلا هكيرشل هريثكو

 وأ ةمينغلا نم ءيش ذخأ وأ ةمدخلا ةرجأ ذخأ لثم ؛ءايرلا ريغ ةين الثم داهجلا ةين طلاخ نإف

 .ةيلكلاب لطبي ملو هداهج رجأ كلذب صقن ةراجتلا
 ىلع مهرجأ يركملاو رجأتسملاو رجاتلا : هللا همحر دمحأ مامالا لاقو :بجر نبا لاق

 هب طلخي الو هلامو هسفنب دهاج نم لثم نونوكي الو ؛مهتاوزغ يف مهتاين نم صلخي ام ردق

 ء٤ . ريغ

 جرخ هنأك سأب الف مهاردلا لجأل جرخي مل اذإ :داهجلا لعجج ذخأي نميف اًضيأ لاقو

 عمجأ اذإ») :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع يورو هلا ا يطعأ نإ هنيدل

 مل نإو ازغ مهارد يطعأ مكدحأ نإ امأو «كلذب سأب الف اقزر هللا هضوعف ولا لل مكدحأ

 جحو لاّمجلا جح يف لاق هنأ : هللا همحر دهاجم نع يورو .«كلذ يف ريخ الف زغي مل طعي

 وه ناك يلصألا مهدصق نأل :يأ «ءيش مهرجأ نم صقني ال مات وه» :رجاتلا جحو ءريجألا

 .مكحلاو مولعلا عماج نم «تاينلاب لامعألا امنإ) ثيدح حرش يف )١(



 ير یلص جا موق : ُيِفَحل كش :لاق نشا وشر ا ىلع ةاولاق ةلاكدلا

 .دمحأ هاور .«لجر رظَن ْنِم ىرَي اَمِل ُهَئاَلَص

 ناك نإف ؛ءايرلا ةين هيلع أرط مث هلل لمعلا لصأ ناك نإ امأو :لاق .بسكتلا نود جحلا

 ىلع ىزاجيف ال مأ هلمع طبحي لهف هعم لسرتسا نإو «فالخ ريغب هرضي الف هعفد مث اًرطاخ

 ءريرج نباو دمحأ مامالا هاكح دق فلسلا نم ءاملعلا نيب فالتخا كلذ يف ؟هتين لصأ

 .هريغو نسحلا نع يورم وهو ؛ىلوألا هتينب ىّراجُي نأو «كلذب لطبي ال هلمع نأ احجرو
 ريخلا نم لمعلا لمعي لجرلا نع لئس هنأ :ِةلَك يبنلا نع ٌرذ يبأ ثيدح ءاج ىنعملا اذه يفو

 .اًصخلم ىهتنا .ملسم هاور .«نمؤملا ىرشب لجاع كلت» :لاقف ءهيلع سانلا هدمحي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ديعس يبأ ثيدح حرش يف نيبتي ماقملا اذه مامتو :تلق

 يدنع مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ الأ» :اًعوفرم هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو) :هلوق

 امل هتالص نيزيف يلصيف لجرلا موقي «يفخلا كرشلا :لاق «ىلب :اولاق ؟لاجدلا حيسملا نم

 ظ .(دمحأ هاور «لجر رظن نم یری

 هلك هللا لوسر انيلع جرخ» :لاق ديبل نب دومحم نع هحيحص يف ةميزخ نبا ىورو

 موقي :لاق ؟رئارسلا كرش امو هللا لوسراي :اولاق ءرئارسلا كرشو مكاّيِإ ؛سانلا اهيأ :لاقف

 . 'رئارسلا كرش كلذف هيلإ لجرلا رظن نم ىري امل هتالص نيزيف يلصيف لجرلا
 . مدقتو (يردخلا ديعس يبأ نع) :هلوق

 وأ «هريغ هب دصق دقو هلل هلمع نأ رهظي هبحاص نأل اًيفخ هامس (يفخلا كرشلا) :هلوق

 هللا لرسر ده ىلع دالا ف اك لاق سوا نواة نعو لجأ تاغ نر ةف ةر
 بيذهتلا نف ريرخ :نباو E باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور .«رغصألا كرشلا ةي

 .هححصو مكاحلاو يناربطلاو

 هللا ريغب فلحلاو ءقلخلل عنصتلاو ءايرلا ريسيكف ءرغصألا كرشلا امأو :ميقلا نبا لاق

 هللا الإ يلامو .كبو هللاب انأو .كنمو هللا نم اذهو «تئشو هللا ءاشام :لجرلل لجرلا لوقو

 كري اذه .نوك لقوم اذكو اذك نكي مل تنأو هللا الولو كي كيلعو هللا ىلع لكوتم انأو «تنأو

 . ىهتنا .هدصقمو هلئاق لاح بسحب ربكأ

 ليضفلا لاق امك «ةعباتملا كلذكو «هلوبقو لمعلا 2 طرش صالخالا نأ فالخ الو

 هصلخأ» :لاق [؟ : كلملا] 4[ نسخ ل کن توب # :ىلاعت هلوق يف هللا همحر ضايع نبا

 نكي ملو اًصلاخ ناك اذإ لمعلا نإ :لاق ؟هبوصأو هصلخأ ام . يلع ابأاي :ليق ءهبوصأو

 ؛اًباوص اًصلاخ نوكي ىتح لبقي مل اًصلاخ نكي ملو اًباوص ناك اذإو «لبقي مل اًباوص



 :(فهكلا ةيآ نيسفت ؟ىلوأآلا

 . هللا ريغل ءيش هلخد اذإ حلاصلا لمعلا در يف ميظعلا رمألا |

 . دخلا لامك يهو كلذل خولات كد لالا

 .ءاكرشلا ريخ ىلاعت هنأ «بابسألا نم نأ الا

 . ءايرلا نم هباحصأ ىلع ةي يبنلا فوخ : ةسماخلا

 لجر رظن نم ىري امل اهنّيَري نکل هلل ءرملا يلصي نأب كلذ ربسف هنأ : ةسداسلا

 ( . هيلإ

 . «ةنسلا ىلع ناك ام باوصلاو .هلل ناك ام صلاخلاف

 ىلع فوخأ ءايرلا نأو مهل هحصنو هتمأ ىلع يي يبنلا ةقفش :دئاوفلا نم ثيدحلا يفو

 مهناميإ ةوق عم ءايلوألا تاداس ىلع هفاخي ايب يبنلا ناك اذإف .ءلاجدلا ةنتف نم نيحلاصلا

 .هربكأو هرغصأ كرشلا نم فوخلاب ىلوأ فاعضأب مهنود وه نمم مهريغف مهملعو

ae eo wow 
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 باب - ٦

 ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم

 ال ايف ر ابف َمُهَلْمَمَأ ملل يون اًبنكيزو ايلا ویل دیر ناک نمل : ىلاعت هلوقو
 ف

 8 رول رر 0 كي 7 7 1 0

 اوناڪ ام ای ایف اٹک ان ليكي ا ا و كل نفل نيا ت و نوحي
 ١5[. ء١٠ :دوه] 4 َنوُلَمَحي

 هاك ناسنالا ةا كزشلا نم .فايأل دلوقت
 ؟هلبق بابلا ةمجرت نيبو ةمجرتلا هذه نيب قرفلا امف :ليق نإف
 هلمعب ناسنإلا دارأ اذإ ام وهو «ةدام يف ناعمتجي «قلطم صوصخو مومع امهنيب :تلق

 اضيأ وهو .نيقفانملا لاحك «هنايب مدقت امك ءاير اذهف ؛ءانثلاو مهل عنصتلاو سانلا دنع نيزتلا

 يع هنوكب ءايرلا هقرافيو و مهنم ةحدملا بلطو «سانلا دنع ا ايندلل ةدارإ

 اب ا ثيدحلا يف امك ءالام ذخأيل دهاجي نمك ءايندلا نم اًضرع هب دارأ ءاملاه اغ

 هللا يضر سابع نبا نع انخيش م يتلا رومألا نم كلذ ريغ وأ منغملل دهاجي وأ «رانيدلا
 ه :دوه] #اًبتتيزو ايدل هولا كد د ناک نم# : ىلاعت هلوق ىنعم يف نيرسفملا نم هريغو هنع

 يفاني كرش ايندلا لجأل لمعلا نأ 58 امو ةمجرتلا هذهب هللا همحر فنصملا دارأو

 بلغت دق ايندلا ديرم نأل ءءايرلا نم مظعأ وهو «لامعألا طبحيو «بجاولا ديحوتلا لامك

 لسرتسي الو «لمع نود لمع يف هل ضرعي دقف ءايرلا امأو «هلمع نم ريثك ىلع كلت هتدارإ

 .اذهو اذه نم اًرذح نوكي نمؤملاو «هعم

 0 ايف رهو ايف ْمُهَلْمَع لإ اًبئكيِزو اين دل نت درد ناک نمو : ىلاعت و : لاق

 a ا د ام طيح رال لإ ةا يف مل سل دلا َكِيَليَأ © 0 وسخ

 .([15 36 :دوه] نومي
 «اًبكيزو# .اهباوث يأ كاَنَدل َةرَيَحْلا ديرب ناك نمل :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 لهألاو لاملا يف رورسلاو ةحصلاب مهلامعأ باوث مهل رفون :يأ «ٍقَونإ# .اهلام :يأ
 ام اهيف مل انَلَجَع ةلجاعلا ديري ناك نمل : اهتخسن مث «نوصقني ال نسخ ب ال ایف رهو # :دلولاو

 .هخسان يف ساحنلا هاور . نيتيآلا ٠1۸ ۱١[ :ءارسإلا] دير نمل ءا

SSريغ كلذك - ةئيشملاب ينعي - ميال ار تميل يف نيالا نإ  

 هانعم نم عسوأ فلسلا دنع خسنلا ىنعم نأل هنم بّجعتي ام كلذ يف سيل لوقأ . خلإ (خسنلا ىوعد اًدج بيجعلا نم) هلوق (#)
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 . ''"اهقالطإ ىلع ةيآلا قبت ملف .اهتديق : يآ (اهتخسن مث) :هلوق
 يضفي مث ايندلا يف هتانسحب هللا هازاج هتينو هتبلطو همه ايندلا تناك نم» :ةداتق لاقو

 باثيو ايندلا يف هتانسحب ىزاجيف نمؤملا امأو ءءازج اهب ىطعي ةنسح هل سيلو ةرخآلا ىلإ
 ةويَح نع كرابملا نبا نع ةريره يبأ ثيدح قاس مث «هدنسب ريرج نبا هركذ «ةرخآلا يف اهيلع

 نب ّيفش نأ هثدح ملسم نب ةبقُع نأ نامثع وبأ ديلولا يبأ نب , ديلولا ينثدح : لاق حيرش نبا

 ؟اذه نم :لاقف «سانلا هيلع عمتجا دق لجرب وه اذإف ةنيدملا لخد هنأ) : هثدح يحبصألا عتام

 تكس املف .سانلا ثدحي وهو ؛هيدي نيب تدعق ىتح هنم توندف :لاق .ةريره وبأ :اولاقف

 .هتملعو هَتلَمَع ء هلك هللا لوسر نم هتعمس اثيدح ينتثدح امل ٌقحبو قحب كدشُنأ : تلق الخو

 هيف ام «تيبلا اذه يف هيڪ هللا لوسر هينثدح اًثيدح كنثدحأل .لعفأ :ةريره وبأ لاقف :لاق

 لوسرب هيثدخع اكيدع كاتدحأل :لاقف :قافأ مث ؛ةَعشَن ةريره وبأ غش مث هريغو يريغ دحأ

 اًراخ لام مث «ىرخأ ةْغّْشَن ةريره وبأ ْعَشَن مث .هريغو يريغ دحأ هيف ام تيبلا اذه يف اي هللا

 اذإ ىلاعتو كرابت هللا نإ» : كك هللا در ينثدح : لاقف قافأ مث . يور قعر ؛ههجو ىلع

 لجر هب وعدي نم لوأف .ةيثاج مَ لکو ؛مهنيب يضقيل ةمايقلا [لهأ] ىلإ لزن ةمايقلا موي ناك

 : ىراقلل ىلاعتو كرابت هللا لوقيف .لاملا ريثك لجرو ؛هللا ليبس يف لتق لجرو «نارقلا عمج

 :لاق ؟تملع اميف تلمع اذامف :لاق .براي ىلب :لاق ؟يلوسر ىلع تلزنأ ام كملعأ ملأ

 لوقيو «تبذك :ةكئالملا هل لوقتو .ءتبذك :هل هللا لوقيف ءراهنلا ءانآو ليللا ءانآ موقأ تنك

 ملأ :هل هللا لوقيف لاملا بحاصب ىتؤيو «كلذ ليق دقف ئراق نالف لاقي نأ تدرأ لب :هل هللا

 ؟كتيتا اميف تلمع امف :لاق «براي ىلب :لاق ؟دحأ ىلإ جاتحت كغَدأ مل ىتح كيلع عّسوأ

 لوقيو «تبذك :ةكئالملا هل لوقتو ؛تبذك :هل هللا لوقيف «قدصتأو محرلا لصأ تنك :لاق

 لاقيف هللا ليبس يف َلِيَق يذلاب ىتؤيو «كلذ ليق دقف ؛داوج نالف لاقي نأ تدرأ لب :هل هللا
 ا لوقف كلتا ي كاف يكلم ىق داخلا ترا ل علق“ اذ انف فهل
 ليف دقو ءيرج نالف لاقي نأ ترآ لب :هل هللا لوقيو «تنذك : ةكئالملا هل لوقتو «تيذك

 هللا قلخ لوأ ةثالثلا كئلوأ «ةريره ابأاي :لاقف يتبكر ىلع مك هللا لوسر برض مث .كلذ

 قلطملا صنلا نم موهفملا ىنعملا ريغ امهنوكل ماعلا صيصختو قلطملا دييقت ىلع خسنلا نوقلطي فلسلا نأل ءاهقفلا دنع

 نم ىطعي ال هنأ تنيب ءارسإلا ةيآو ءهدارم ىطعي هلامعأب ايندلا ديرم نأ اهرهاظ ةقلطم دوه ةيآ نأ مولعمو .ماعلا صنلاو

 اذإ هدارم يطعي دق هلامعأب ايندلا بلاط نأ كلذ نم حضتاف هللا هدارأ نمل الإ لصحي ال اًضيأ كلذ نأو هللا ءاش ام الإ كلذ

 .ملعأ هللاو ءاذج حضاو اذهو «كلذ أشي مل هناحبس هللا نأل دارأ ام هل لصحي الو لمعي دقو «كلذ هللا ءاش

 او افسأ هيلع ىشغي داك ىتح قهش يأ ؛ةمجعم نيغ اهدعبو ةمجعملا نيشلاو نونلا حتفب فب خشن (0)

yyاذهب هربخأف ةيواعم ىلع لخد يذلا وه ايفش نأ ةبقع ينربخأف . 
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Da os ٤ u 
 «ةمايقلا 0 رانلا مهب رعست 5

 فلسلا نع ركذ :هلصاح امب باجأف ةيألا هذه نع هللا همحر فنصملا انخيش ليس دقو

 .هانعم نوفرعي الو مويلا سانلا هلعفي امم عاونأ اهيف

 ةقدص نم :هللا هجو ءاغتبا سانلا نم ريثك هلعفي يذلا حلاصلا لمعلا :كلذ نمف

 هكرتي وأ ناسنالا هلعفي امم كلذ وحنو ءملظ كرتو «سانلا ىلإ ناسحإو ةلصو «ةالصو

 وأ «( هتيمئدو هلام ظفحي هللا هيزاجي نأ كيري امنإ «ةرخألا يف هباوت كيري اي هنكل « هلل الاخ

 اذهف «رانلا نم برهلاو ةنجلا بلط ىف هل ةمه الو .مهيلع معنلا ةمادإ وأ «هلايعو هلهأ ظفح

 . سابع اأ هركذ عونلا اذهو . بيصن نم ةرخالا يف هل سيلو ايندلا يف هلمع باوث ىطعي

 تلزن اهنأ :ةيآلا ىف دهاجم هركذ يذلا وهو ؛فوخأو لوألا نم ربكأ وهو :يناثلا عونلا

 .ةرخآلا باوث بلط ال «سانلا ءاير هتينو ةحلاص الامعأ لمعي نأ وهو :هيف

 الز هذخأي لامل جحب أ لثم الا اهب دصقي ةحلاص اّلامعأ لمعي نأ."كلاثلا عونلا

 اذه ا کد دقف «منغملا لجأل دهاجي وأ .ءاهجوزتي ةأرما وأ اهبيصي ايدل رجاهي وأ [ هلل

 وأ .مهتساير وأ مهبسكم وأ هلهأ ةسردم لجأل لجرلا ملعت امكو «ةيآلا هذه ريسفت يف عونلا

 . اًريثك عقاو وه امك «دجسملا ةفيظو لجأل ةالصلا ىلع بظاويو نآرقلا ملعتي

 ىلع هنكل «هل كيرش ال هدحو هلل كلذ يف اًصلخم هللا ةعاطب لمعي نأ :عبارلا عونلا

 وأ اوقدصت وأ ؛هللا اودبع اذإ ىراصنلاو دوهيلا لثم «مالسالا نع هجرخي اًرفك هرفكي لمع

 ربكأ كرش وأ رفك مهيف نيذلا ةمألا هذه نم ريثك لثمو «ةرخألا رادلاو هللا هجو ءاغتبا اوماص

 رادلا يف هللا باوث اهب نوديري ةصلاخ ةعاط هللا اوعاطأ اذإ ؛ةيلكلاب مالسالا نم مهجرخي

 دق اًضيأ عونلا اذهف ؛مهلامعأ لوبق عنمتو مالسالا نم مهجرخت لامعأ ىلع مهنكل ؟ةرخآلا

 ول :مهضعب لاق ؛اهنم نوفاخي فلسلا ناكو ؛هريغو كلام نب سنأ نع ةيآلا هذه يف ركذ

 يلا لتي نإ لوق للاخ هللا نآلا «فتوجلا كتينمتل'ةذحلاو هاجس ىم لق هلا نأ ملعأ
 .[۲۷ :ةدئاملا] # َنيَقَّنمْل

 ءاغتبا جحلاو موصلاو ةاكزلاو سمخلا تاولصلا لجرلا لمع اذإ :لاقي نأ يقب :لاق مث
 جحي نأ لثم ءايندلا اهب اًدصاق الامعأ لمع كلذ دعب مث ؛ةرخآلا باوث اًبلاط «هللا هجو

 «ةريره يبأ نع اذهب هثدحف لجر هيلع لخدف :لاق ةيواعمل افايس ناك هنأ :ميكح يبأ نب ءالعلا ينثدحو نامثع وبأ لاق

 دق :انلقو «كله هنأ اننظ ىتح اًديدش ءاكب ةيواعم يكب مث ؟سانلا نم يقب نمب فيكف ؟اذه ءالؤهب لعف دقو :ةيواعم لاقف
E 2 ET, & 7 .قون ايزو انذلا ةَوْيَحْلأ ديرب ناک نمإ# :هلوسرو هللا قدص :لاقف ههجو نع حسمو ةيواعم قافأ مث ءرشب لجرلا اذه ءاج ر رر رس سر رع اص ر إل تح 2س ر 3 3 1  

 «َنولمعب اونا ڪ ام ٌُلِطبَو ایف أوُعَنَص ام طيحو راتلآ الإ وکلا يف مه شل نذل کیلو © َنوُسَحْ ال ايف رهو ایف مهلمعأ لإ ب كس عم A A 22 را E عم د نعال سا ينم . ءوك امرك ع تم دس وو لا حطام ےل د سلا لك

 . هحيححص يف ةميزخ پا هاورو :يرذنملا لاق ٥ ١١[ : دوه]
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 دلع َسِعَت» :ةيى هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره 55 نع حيحصلا يف

 7 0 لا E ريب عسر 2 5 2 سومر 2 سماك 2 ا 1

 ءَيِضَر يِطعأ نإ «ةليمخلا دبع سعت «ةّصيمخلا دّْبَع سعت مهردلا دبع سعت ءرانيذلا

2 f o 57 ا e ا و 7 و N fT. fod of $f 
 هسرف ٍنانِعب دخا بعل ىبوط « شقتنا الف كيش اذإو ‹ َسکتناو سعت ‹طخَس طع مل إو

 لاق دقو .امهنم هيلع بلغ امل وهف «عقاو وه امك ايندلا لجأل هدعب جحي مث «هلل هضرف

 بحاص نع تكسيو «صلخلا رانلا لهأو صّلخلا ةنجلا لهأ ركذي ام اًريثك نآرقلا :مهضعب
 .ها .هلاثمأو اذه وهو «نيتبئاشلا

 سِجَت» :لاق يب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحصلا يف) :هلوق

 مل نإو يضر يطعأ نإ «ةليمخلادبع سعت «ةصيمخلادبع سعت .مهردلادبع سعت «رانيدلادبع

 هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخأ دبعل ىبوط .شيّتنا الف كيش اذإو ءسكتلاو سعت «طخس طعُي
 ناك ةقاسلا يف ناك نإو «ةسارحلا يف ناك ةسارحلا يف ناك نإ «هامدق ةرّبَعم ؛هسأر ثعشأ

 .(«عفشي مل عفش نإو «هل نذؤي مل نذأتسا نإ .ةقاسلا يف
 . يراخبلا حيحص يأ (حيحصلا يف) هلوق

 ,ظفاحلا هلاق .كله انه دارملاو .ءطقس يأ .حتفلا زوجيو نيعلا رسكب وه (سعت) هلوق

 اذإ سعتي سعت :لاقي .تاداعسلا وبأ لاق .يقش يأ .دعّس دض وهو :رخآ عضوم يف لاقو

 . كالهلاب هيلع ءاعد وهو .ههجول بكناو رثَع
 .نزولا يف لاقثملاك بهذلا نم فورعملا وه (رانيدلا دبع) :هلوق

 مهرد هنم اندنعو ءانزو ريعشلاب ءاهقفلا هردق «ةضفلا نم وهو (مهردلادبع سعت) : هلوق

 وه هنوكل «هل اًدبع هامس ءةبح سمخو ريعش ةبح نيسمخ ةنز وهو ةيمأ ينب برض نم
 لاح وه امك هتيدوبع يف هل اكيرش هلعج دقف «هللا ريغل هدصقب هجوت نم لكف «هلمعب دوصقملا

 > . رثكألا

 ال ليقو «ملعم فوص وأ ٌرخ بوث يه :تاداعسلا وبأ لاق (ةصيمخلادبع سعت) :هلوق

 ءاخلا حتفب ةليمخلاو «صئامخ ىلع عمجتو ؛ةمّلعُم ءادوس نوكت نأ الإ ةصيمخ ىمست

 ناك یس یا نم لمح اهل تا ا كاد: :فاواعملا نأ لاو وخلا

 لاقو .ضرملا هدواع يأ «ءةلمهملاب وه :ظفاحلا لاق (سكتناو سعت) :هلوق

 ءاعدلاب يقرتلا هيف :يبيطلا لاق .ةبيخلاب هيلع ءاعد وهو .هسأر ىلع بلقنا يأ :تاداعسلا وبأ

 03228 نأ دعب هسأر ىلع بلقنا سكتنا اذإو ء«ههجو ىلع ٌبكنا سعت اذإ هنأل «هيلع

 اهجارخإ ىلع ردقي الف :يأ (شقتنا الف) ةكوش هتباصأ :يأ (كيش اذإو) :هلوق

 .تاداعسلا وبأ هلاق شاقنملاب

 نمو «بقاوعلا يف هؤوسي امب هيلع ىعدي نأ قحتسي هنإف هلاح هذه تناك نم نأ دارملاو
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 لجاو هايند لجاع يف هرضي اميف عوقولا نم تاوعدلا هذه رثأ دجي نأ دب الف هلاح هذه تناك

 .هارخأ

 ةفيطقلا دبعو مهردلاو رانيدلا دبع ايب يبنلا هاّمسق :هللا همحر مالسالا خيش لاق

 الف كيش اذإو سكتناو سعت» :هلوق وهو ربخلا ظفلب ءاعد وه ام هيف ركذو .ةصيمخلادبعو

 لان الف «سکتناو سعت هنوكل < .حلفي مل هنم جرخي مل رش هباصأ اذإ نم لاح هذهو «شقتنا

 نإ» :هنأب كلذ فصو دقو .لاملا دبع نم لاح هذهو «هوركملا نم صلخ الو «بولطملا

 هني ارظقأ ن تقلا يب كري نك مئو :ىلاعت لاق امك (طِخَس َعنُم نإو ءيضر يطعأ
 يع هام ؛ هللا ريغل مهؤاضرف [58 : ةبوتلا] نوط : مه اإ 77 وطني مل نل اوسر

 هل لصح نإ «هسفن ءاوهأ نم كلذ وحنو ةروص وأ ا ا O سل 18

 ةيدوبعلاو قرلا ذإ هل قيقر وهو كلذ نم هاوهي ام دبع اذهف <« E مح و « يضر

 :لاق نأ ىلإ - هدبع وهف هدبعتساو بلقلا ٌقرتسا امف «هتيدوبعو بلقلا قر وه ةقيقحلا يف

 ام اهتمف :ناعوت رومألا هذهو هقرتسو هدبعتسي كلذ نإف «لاملا بلاط اًضيأ اذكهو

 نم بلطي اذهف ؛كلذ وحنو هنكسمو هحكنمو هبارشو هماعط ىلإ جاتحي امك .دبعلا هيلإ جاتحي
 هطاسبو «هبكري يذلا هرامح ةلزنمب هتجاح يف هلمعتسي هدنع لاملا نوكيف «هيف هيلإ بغريو هللا

 يي ل ا ال د

 راص اهب هبلق قلعت اذإف ؛اهب هبلق قلعي الأ ىغبني اذهف هدبعلا هيلإ جاتحي ال ام :اهنمو

 هلل ةيدوبعلا ةقيقح هعم ىقبي الف هين هلا نها برا صح ساير كيلا

 هللا ريغ ىلع لكوتلا نم ةبعشو هللا ريغل ةدابعلا نم ةبعش هيف لب ؛هيلع لكوتلا ةقيقح الو
 «ةصيمخلادبع سعت «مهردلا دبع سعت ؛رانيدلا دبع سعت» ةي هلوقب سانلا قحأ نم اذهو

 اهايإ هاطعأ اذإ هللا نإف .هللا نم اهبلط ولو رومألا هذهل دبع وه اذهو «ةليمخلا دبع سعت
 هللا طخسي ام هطخسيو هللا ىضري ام هيضري نم هللادبع امنإو .طخس اهايإ هعنم نإو «يضر

 هللا ءادعأ يداعيو هللا ءايلوأ او ؛هلوسرو هللا ضغبأ ام ضغبيو هلوسرو هللا هبحأ ام ٌبحُيو

 ۰ .اًصخلم ىهتنا .ناميالا لمكتسا يذلا اذهف

 ءاهيف ةرجش يه :ليقو ءةنجلا مسا «ىبوط» :تاداعسلا وبأ لاق (دبعل ىبوط) :هلوق

 ؟ىبوط امو «هللا لوسراي :لجر لاق» : لاق ديعس يبأ نع هدنسب بهو نبا ىور ام اذه ديؤيو

 مامإلا هاورو «اهمامكأ نم جرخت ةنجلا لهأ بايث ءةنس ةئام ةريسم ةنجلا يف ةرجش لاق
 ابأ نأ حمسلا وبأ جارد انثدح ةعيهل نبا هللا دبع تعمس ىسوم نب نسح انثدح :دمحأ

 نب لهس ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىور دقو .دواد وضأَو هما نامامالا كلذب حرص امك ا مثيهلا وبأو ةعيهل نبا ()
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 ىبوط «هللا لوسراي :لاق الجر نإ» : ةي هللا لوسر نع يردخلا ديعس يبأ نع هثدح ''مئيهلا

 .ينري ملو يب نمأ نمل ىبوط مث ىبوطو «يب نمآو ينآر نمل ىبوط :لاق ؛كب نمآو كآر نمل
 نم جرخت ةنجلا لهأ بايث «ماع ةئام ةريسم ةنجلا يف ةرجش :لاق ؟ىبوط امو :لجر هل لاق

 اًرثأ انهه هبنم نب بهو نع ريرج نبا ىور دقو .امهريغو نيحيحصلا يف دهاوش هلو (اهمامكأ
laكاهل لاقي رش هجن, لان ههنا قمح هيرب  NS 

 «توقاي اهؤاحطبو «ربْنَع اهنابضقو ''دورب و ءطاير اهرهز :اهعطقي الو ماع ةئام اهلظ

 سلجم يهو «لسعلاو نبللاو رمخلا راهنأ اهلصأ نم جرخي «كسم اهلخوو ءروفاك اهبارتو

 لسالسب ةمومزم اّبْجَن نودوقي مهبر نم ةكئالملا مهتتأ ذإ مهسلجم يف مه امنيبف ؛ةنجلا لهأل
 لاحر اهيلع «هنيل نم يزعرملا ٌرخك اهرّبوو ءاهنسح نم حيباصملاك اههوجو «بهذ نم

 نإ :نولوقيو اهنوخينيف ؛قربتسإو سدنس نم اهبايثو بهذ نم اهفوفدو «توقاي نم اهحاولأ
 أطوأو ؛رئاطلا نم عرسأ يهف :لاق ءاهنوبكريف :لاق هيلع اوملستو هوروزتل مكيلإ انلسرأ انبر

 بيصت ال «هيجانيو هملكي وهو هيخأ بنج ىلإ بكارلا ريسي «ةنهم ريغ نم اّبخ .شارفلا نم
 نع ا جلقلا نإ ی :ءااينح ام هرو ا ا را

 ههجو نع مهل رفسيف ميحرلا نمحرلا ىلإ نوتأيف :لاق .هيخأو لجرلا نيب قرفت الئل مهقيرط
 لالجلا كل قحو «مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا :اولاق هوأر اذإف ءهيلإ اورظني ىتح ميركلا

 يتمحر تقح مكيلعو مالسلا ينمو مالسلا انأ كلذ دنع ىلاعتو كرابت لوقيف :لاق «ماركالاو

 كدبعن مل انإ انبر :نولوقيف لاق .يرمأ اوعاطأو بيغلاب ينوشخ نيذلا يدابعب اًبحرم «يتبحمو

 تسيل اهنإ :هللا لوقيف :لاق .كمادق دوجسلاب انل ْنَذَأَف ءكردق قح كردقن ملو «كتدابع قح

 ينولسف «ةدابعلا بّصن مكنع تعفر دق ينإو «ميعنو كلم راد اهنكلو «ةدابع الو ٍبَصن رادب
 سفانت «يبر :لوقيل ةينمأ مهرصقأ نإ ىتح «هنولأسيف : هتينمأ مكنم لجر لكل نأب ءمتئش ام

 نأ ىلإ اهتقلخ موي نم هيف اوناك ءيش لك نم يننآف بر ءاهيف اوقياضتف مهايند يف ايندلا لهأ

 اذه .كتلزنم نود تلأس دقلو .كتينمأ مويلا كب ترّصَق دقل :ىلاعت هللا لوقيف ءايندلا تهتنا

 اوضرعا :لوقي مث :لاق .ِدَي رَصِق الو كن يئاطع يف سيل هنأل يتلزنمب كفجتأسو ينم كل

 رصقت ىتح مهيلع نوضرعيف :لاق .لاب ىلع مهل رطخي ملو مهينامأ غلبت مل ام يدابع ىلع

 .«اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا يف نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ دعس

 .#ةءابعلاك :دربلاو .نيل قيقر بوث لك :ليق .ةءالملاك بوث - ةلمهملا ءارلا حتفب - ةطير عمج :طايرلا )١(

 :هصن ام سوماقلا يف لاق ءرخآ عون وه لب ةءابعلا هبشي ال دربلا نأ باوصلاو ءرظن هيف (ةءابعلاك دربلاو) :هلوق

 . ىهتنا (ءاهلاب ةدحاولا اهب فحتلي ةيسكأو ءدوربو داربأ هعمج ططخم بوث مضلاب دربلا)
 .«مهينامأ هب رصقت ىتح» ريثك نبا يفو «مهينامأ مهوضقي ىتح١ ريرج نبا يف (۲)



 ب EE نقط عه EREN EE, TEES راقت EO E دال حوت كف O اطر و ثنو عافت لعرب ١ فو وأ OS اق فوط دفع هن ربو E e اوس هاج حأ وو“ وأ كو وأم من األ موك او a هج يأ هوك تو ف وح "دي ماوزاو

 اهنم ةعبرأ لك ىلع ةنّرقُم نيذارب مهيلع نوضرعي اميف نوكيف «مهسفنأ يف يتلا "”مهينامأ مهب
 | نم شرف اهنم ةبق لك يف «ةغرفم بهذ نم ةبق اهنم ريرس لك ىلع .ةدحاو ةتوقاي نم ريرس

 دابوث مهنم ةيراج لك ىلع «نيعلا روحلا نم ناتيراج اهنم ةبق لك يف .ةرهاظم ةنجلا شرف

 دفني ءامهب َقّبَع دق الإ بيط حير الو ءامهيف وهو الإ نول ةنجلا يف سيلو .ةنجلا بايث نم

 قوف نم امهخم ىري «ةبقلا نود نم امهنأ امهاري نم نظي ىتح .ةبقلا ظلغ امههوجو ءوض
 سمشلا لضفك هتباحص ىلع لضفلا نم هل نايري .ءارمح ةتوقاي يف ضيبألا كلسلاك امهقوس

 هناقناعيو هنالبقيو هناييحيف امهيلع لخدي مث .كلذ لثم امهل ىريو .لضفأ وأ ةراجحلا ىلع

 امص مهب نوريسيف ةكئالملا ىلاعت هللا رمأي مث «كلثم قلخي هللا نأ اننظ ام هللاو :هل نالوقيو

 هلا تّدِعَأ يتلا هتلزنم ىلإ مهتم لجر لك ىهتتي ىتح ةنجلا يف

 بهاوم ىلإ اورظناف» :دازو هبنم نب بهو نع هدنسب متاح يبأ نبا رثألا اذه ىور دقو
 اهباوبأ ءناجرملاو ردلاب ةينبم فرغو ؛ىلعألا قيفرلا يف بابقب اذإف ؛مكل بهو يذلا مكبر

 اهباوبأ نم روفي «رون نم اهربانمو قربتسإو سدنس نم اهشرف «توقاي نم اهررسو بهذ نم
 روصقب اذإو «ءيضملا راهنلا يف يردلا بكوكلا لثم هدنع «سمشلا عاعش لثم رون اهصارعو
 امف ءراصبألا عمتلال نذإ رْحَسُم هنأ الولف .اهرون وهزي توقايلا نم نييلع ىلعأ يف ةخماش

 نم اهنم ناك امو «ضيبألا ريرحلاب شورفم وهف ضيبألا توقايلا نم روصقلا كلت نم ناك
 وهف رفصألا توقايلا نم اهنم ناك امو رضخألا سدنسلاب شورفم وهف رضخألا توقايلا
 اهمئاوق ءءاضيبلا ةضفلاو رمحألا بهذلاو رضخألا درمزلاب ةبّوبَم ءرفصألا ناوجرألاب شورفم

 ىلإ اوفرصنا املف ناجرملا نم فرغ اهجوربو ءؤلؤل نم بابق اهفرشو ءرهوجلا نم اهناكرأو

 نادلولا اهتحت ؛حورلا اهيف خوفنم «ضيبأ توقاي نم نيذارب مهل تبرق مهبر مهاطعأ ام
 ءاضيب ةضف نم اهتنعأو اهمجلو نيذاربلا كلت نم نوذرب ةمكح مهنم ديلو لك ديب «نودلخملا

 مهب تقلطناف «قربتسإلاو سدنسلاب ةشورفم ةنوضوم ررس اهجورس «توقايلاو ردلاب ةموظنم

 ادوعق ةكئالملا اودجو مهلزانم ىلإ اوهتنا املف ةنجلا ضاير نورظنيف ءمهب فزت نيذاربلا كلت
 اولخد املف «مهبر ةمارك مهوئنهيو مهوحفاصيو مهوروزيل مهنورظتني ؛رون نم ربانم ىلع

 رصق لك باب ىلع اذإو ءاونمت امو اولأس امو مهيلع هب لواطت ام عيمج ايف اودجو مهروصق
 ؛ناتخاضن نانيع امهيفو «ناتماهدم ناتنجو «نانفأ اتاوذ ناتتج نانج ةعبرأ روصقلا كلت نم

 اورقتساو مهلزانم اوؤوبت املف «مايخلا يف تاروصقم روحو «ناجوز ةهكاف لك نم امهيفو
 نعم لاق: از معن :اولاق 8 مكبر مكدعو ام متدجو له) :مهبر مهل لاق مهرارق

 يراد مكتللحأ مكنع يئاضربف : لاق اع ضراف انيضر انّبر :اولاق ؟مكبر باوث متيضر

 ثا ترا نر هز لاا ف فدا نو ا )»ا الا ل دحق + يوكو قل مترظنو



 نإو .ةّسارحلا ىف ناك ٍةّسارحلا ىف ناك نإ .هامّدَق ةَّربعم ءهسأر ثعشأ هللا ليبَس ىف ا 5 ET ا E a a DONS م
E. 1 5 a E 000عفشي مل عفش نإو .هل نذؤي مل نذاتسا ٍنِإ .ةقاّسلا يف ناك َةَقاَّسلا ىف ناك 5 م4 ۾ ». 

 .ةرخآلا لمعب ايندلا ناسنإلا ةدارإ :ىلوألا

 .دوه ةيآأ ريسفت : ةيناثلا

 يو
 ےک ا ر

 ف شم الو س ا اس 21 يلف ني ماعلا ناد المل علو yr رود رر
 سا يف دهاوش هضعبلو بيجع رثأو بيرغ قايس اذهو

 عضرت ءاهلك عورض «ىبوط :اهل لاقي ةرجش ةنجلا يف نإ» :نادعُم نب دلاخ لاقو

 ةمايقلا موقت ىتح هيف بلقتي ةنجلا راهنأ نم رهن يف نوكي ةأرملا طَمَس نإو ءةنجلا لهأ نايبص
 . متاح نأ نبا هاور «ةنس نيعبرأ نبا ثعبيف

 . نيكرشملا داهج يف :يأ (هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخأ) :هلوق

 (هسأر)و «لعفلا نزوو ةيفصولل فرصني ال مسا هنأل «ةحتفلاب رورجم (ثعشأ) :هلوق
 ناهدالاب معنتلا نع هللا ليبس يف داهجلا هلّعُش .ءرعشلا رئاط وهو «ةيلعافلا ىلع عوفرم

 .رعشلا حيرستو
 .دبعل ةيناث ةفص رجلاب وه (هامدق ةريغم) :هلوق

 ودعلا مجهي نأ نع شيجلا ةيامح يأ ءاحلا رسكب وه (ةسارحلا يف ناك نإ) :هلوق

 نم قح يف لمعتسي ظفللا اذهو «لفاغ الو اهيف رصقم ريغ يأ (ةسارحلا يف ناك) 0

 .لامكلا هجو ىلع رمألاب ماق

 يف هسفن بلقي «شيجلا ةرخؤم يف يأ (ةقاسلا يف ناك ةقاسلا يف ناك نإو) :هلوق

 هتاضرمل اًبلطو هللا باوث يف ةبغر ءاّراهن وأ اليل ناك نإ هيف موقي ماقم لكف «داهجلا حلاصم

 . هتعاطل ةبحمو

 .ومسلا دصقي ال ركذلا لماخ وهو :هللا همحر يزوجلا نبا لاق

 امنإو ءهماقم نم دقفي ال .ميقأ ثيح هتماقإو ؛رمأ امب هرامتئا ىنعملا :يلاخلخلا لاقو

 . هللا ليبس يف ةسارحلا لضف هيفو .ىهتنا .ةقشم دشأ امهنأل ةقاسلاو ةسارحلا ركذ

 [مه ۳٤ :رطاف] وف

 لاقو [۲۹ :دعرلا] بام E يبل نوط قلما انايع رم بولا رع ىلاعت هلوق ريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا اذه لاق )١(

 بعكو هبنم نب بهول مكو .ةقفلملا تايليئارسالا ةغبص هيلع رهاظو .ها بيجع رثأو بيرغ قايس هنإ :ريثك نبا هيف
 دئاقع اهب تدسفو تايليئارسالا هذهب سانلا نتف دقو ةميلسلا رطفلا اهجمت يتلا ةفيخسلا راثآلاو تافارخلا هذه نم رابحألا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو مهنم ريثك
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 .ةصيمخلاو مهردلاو رانيدلا دبع ملسملا ناال س : ةثلاثلا

 . طخس طعي مل نإو «يضر َىطعأ نإ هنأب كلذ ريسفت : ةعبارلا

 .«سكتناو سعت هلوق ( : ةسماخلا

 ال هنأل هل نذؤي مل مهوحنو ءارمألا ىلع نذأتسا نإ يأ (هل نذؤي مل نذأتسا نإ) :هلوق
 .هاوس هلمعب دصقي ال هللا دنع ام بلطي امنإو ؛اهبالط نم سيل هنأل «ةلزنم الو مهدنع هل هاج

 هتأجلأ ول ينعي .ةددشم ءافلا حتفب (عفشي مل) :هلوق هيناثو هلوأ حتفب (عفش نإو) :هلوق
 . مهوحنو ءارمألا دنع هتعافش لبقت مل هلوسرو هللا هبحي رمأ يف عفشي نأ ىلإ لاحلا

a E eنا تاو  
 .«هّربال هللا ىلع مسقأ

 نامثع لاق :لاق ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم نع اًضيأ دمحأ مامالا ىورو

 نكي مل هلك هللا لوسر نم هتعمس اًثيدح مكثدحُم ينإ :هربنم ىلع بطخي وهو هنع هللا يضر

 هللا ليبس يف ةليل ٌنسرح» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس «مكب نضلا الإ هب مكثدحأ نأ ينعنمي

 .«اهراهن ماصيو اهليل ماقي ةليل فلأ نم لضفأ

 دمحم نب هللادبع لاق - كرابملا نب هللا دبع ةمجرت يف - ركاسع نبا ظفاحلا ىورو
 هذه كرابملا نب هللادبع هيلع ىلمأ هنأ ةنيكُس يبأ نب ميهاربإ نب دمحم ينثدح :نيبيصن يضاق

 نيعبسو عبس ةنس يف ضايع نب ليضفلا ىلإ هعم اهدشنأو .جورخلا هدعاوو سوسزطب تايبألا
 :لاقو .ةئامو

 علت ةةايعلا ىف كا تملا انتقال نمر لا دباعابي

 هعومدب هدخ بضخ ناك نم

 لطاب يف هليخ بعتي ناك وأ
 انريبع نحنو «مكل ريبعلا حير

 ايت لاق عدم تابت نسق

 يف هللا ليخ رابغو يوتسي ال

 انتين قطتي هللا تاك اذ

 بضختت انئامدب انروحنف

 بعتت ةحيبصل امويانلويخف

 بيطألا رابغلاو كبانسلا جَو

 بذكي ال قداص حيحص لوف

 بهلت ران ناخدو ءىئرما فنأ

 بذكي ال تيمب ديهشلا سيل
 قدص :لاقف هانيع تفرذ هأرق املف مارحلا دجسملا يف هباتكب ليضفلا تيقلف :لاق

 بتكا :يل لاق «معن :تلق ؟ثيدحلا بتكي نمم تنأ :لاق مث «ينحصنو نمحرلادبع وبأ

 نع حلاص يبأ نع رمتعملا نب روصنم انثدح : ضايع نب ليضفلا يلع ىلمأو .ثيدحلا اذه
 ؛ هللا ليبس يف نيدهاجملا باوث هب لانأ المع ينملع هللا لوسراي :لاق الجر نأ ةريره يبأ

 نم فعضأ انأ هللا لوسراي :لاقف «؟رطفت الف موصتو «رتفت الف يلصت نأ عيطتست له» :لاقف



 سل

 . «شقتنا الف كيش اذإو» هلوق : ةسداسلا

 . تافصلا كلتب فوصوملا دهاجملا ىلع ءانثلا : ةعباسلا

 لضف تغلب ام كلذ تقّوَط ول هديب يسفن يذلاوف» :ِكَي يبنلا لاق مث .كلذ عيطتسأ نأ

 كلذب هل بتكيف هلَّوِط يف ٌنَتْسيل دهاجملا سرف نأ تملع امأ هللا ليبس ىف نيدهاجملا
Ss 

 كل وام ډا
 2 تست يج تدع

 هلوط يف حرمي نتسيل دهاجملا سرف نإف» : ةريره وبأ لاقف : هيفو .ةريره يبأ نع اذه لجرلا لاؤس ثيدح يراخبلا ىور (۱)

 . هللا ليبس يف داهجلا لضف يف هنم اًبيرق هلثم ملسم ىورو «ودعلا :نانتتسالاو .لبحلا :لوطلاو «تانسح هل بتكيلف



TTY 

 باب - ۷
 ليلحت وأ هللا لحأ ام ميرحت ىف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم

 هللا نود نم اټابرأ مهذختا دقف ,هللا مرح ام

 ءامَّسلا َنِم ةَراجج مُكْيَلَع َلِْنَت ْنَأ كشوُي» :سابع نبا لاقو ê CC _.w ا ر لاق 0

 .«؟ُرَمُعَو ركب وبأ لاق :َنولوقتو ةا

 دقف ؛هللا مرح ام ليلحت وأ هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب) :هلوق

 . (هللا نود نم اًيابرأ مهذختا

 تنأ َميِسَمْلاَو هلأ نود نِ اار مهو شاخ وذا :ىلاعت هللا لوقل
OTE A O 11 CET E 

 متاح نب يدع ثيدح ركذ دنع هللا همحر فنصملا لص يف اذه ريسفت مدقتو ۳١[ :ةبوتلا]

 .ءامسلا نم ةراجح مكيلع لزنت نأ كشوي» :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو) :هلوق

 .(«رمعو ركب وبأ لاق :نولوقتو يب هللا لوسر لاق :لوقأ
 . عرسيو برقي :يأ ةمجعملا نيشلا رسكو هلوأ مضب (كشوي) :هلوق

 يضر رمعو ركب ابأ نإ :هل لاق نمل باوج امهنع هللا ىضر سابع نبا نم لوقلا اذهو

 ىنعم وه ام وأ .«لضفأ جحلا دارفإ نأ نايريو .جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نايري ال امهنع هللا

 تيبلاب فاط اذإ) :لوقيو بجاو جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نأ ىري سابع نبا ناكو ؛اذه

 نب ةقارس ثيدحل («ىبأ مأ ءاش هترمع نم لح دقف طاوشأ ةعبس ةورملاو امصلا نيب ىعسو

 امصلا نيب اوعسو تيبلاب اوفاط اذإ اولحيو «ةرمع اهولعجي نأ هيي يبنلا مهرمأ نيح كلام

 يف ثيدحلاو «دبألل لب» :لاقف ؟دبألل مأ اذه انماعلأ هللا لوسراي :ةقارس لاقف «ةورملاو

 مامإ لك هب لدتسا امو ءاملعلا بهاذم يف رظني نأ ىتفتسا نمل رذع الف ذئنيحو «نيحيحصلا

 E ES ا هيلع ا اا ف عا

 الوات نسخو ريح كلذ رخآلا ِمْوْبلَأَو هلأ و نإ ِلوُسْرلاَو هلآ لإ ور ىش يف معو نإق#

 ٥۹[. :ءاسنلا]

 ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول" :لاق خي يبنلا نأ امهريغو ملسمو يراخبللو
 هللا يضر ةشئاع ثيدح يف يراخبلا ظفل اذه ''"تللحأل يدهلا ىعم نأ الولو «تيدهأ

 برقل كلذ نم مهسفنأ يف هاودجوو . نيعتمتم اونوكيل «ةرمعلا ىلإ مهجح اوخسفي نأ عادولا ةجح يف مهرمأ نيح كلذ لاق )١(

BSرظنا . اثم رطقت انريكاذمو ىنم ىلإ بهذن :  
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 لامس يأر نا نوبهذيو م دانهسالا اوفرع موقل تج خآ مامإلا لاقو

Sls,درک 0  

 اغ ا وأ ةهنتف سقت ن و 1 نع َنوُعِل اخي يذلا ِرَدَحَْلَم# : لوقي ىلاعت هللاو

 يذلا لثم تلعفل يدهلا ٌتقّس ينأ الولف هب مكترمأ ام اولعفا» :رباج ثيدح يف هظفلو .اهنع

 نما نبا لوق ديؤت ل ا لا

 ا e نا ا : امهنع

 . ريثك ىنعملا اذه ىف ةمئألا مالكو

 نمو «نارجأ هلف مهنم باصأ نمف عئاقولا ف نودهتجي هللا مهمحر ءاملعلا لاز امو

 .مهداهتجا اوكرتو هب اوذخأ ليلدلا مهل نابتسا اذإ نكل «''”ثيدحلا يف امك ءرجأ هلف أطخأ

 ضراعم هلو تبث وأ «ثيدح هيف مهدنع ةي يبنلا نع تبثي مل وأ ثيدحلا مهغلبي مل اذإ امأو

 بلط يف لجرلا رفاسيو ؛عامسلاو ىقللاب هدنع يه نمم ثيداحألا بلط ناك امنإ ىلاعت
 او ورو داخ الا اونوذو: .هفتاضتلاب ةمكآلا عا مث «نينس ةدع راصمألا ىلإ ثيدحلا

 اوركذو ؛بهذم لك يف اوفنص ءاهقفلاو ءاهفيعض نم اهنسح نم اهحيحص اونيبو ءاهديناسأب
 يفو «هدنع هليلدب مكحلا ركذي مامإ لكو «ملعلا بلاط ىلع رمألا لهسف .نيدهتجملا ججح

 .ليلدلا هتفلاخمل ظيلغتلاب هيلع راكنالا بجي هنإف - همامال
 ةد ونا انو ليج «توبآ نب نب دايز انثدح ءزازبلا ورمع نب هجا ادخن : وا مامإلا لاقو

 هلوق نم ذخؤي الإ لجأ ان سيل» :لاق سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب كلام نع دادحلا

 . اوك يبنلا ريغ عديو

 عجري اهيف ليلد ال يتلا داهتجالا لئاسم يف الإ ديلقتلا غوسي ال هنأو ؛اذه ىلع ةمئالا صنو

 لئاسم يف راكنإ ال : هلوقب ءاملعلا صعب هانع يذلا وه اذهف « هنس الو اک نم هيلإ

 يعفاشلاو سابع نبا لاق امك هيلع درلا بجيف ةنسلاو باتكلا فلاخ نم امأو .داهتجالا

 . ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا مالك يف مدقت امك .هيلع عمجم كلذو لمحو كلامو

 نايفس يأر ىلإ نوبهذيو هتحصو دانساإلا اوفرع موقل تبجع :دمحأ مامالا لاقو) :هلوق

 .َِع لوسرلا ةجح ىف داعملا داز

 .«رجأ هلف أطخأ اذإو نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» )١(



۳۲۹ 

 يف عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هلعل «كرشلا :ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ ٦۳[. :رونلاا ميل

 كاف غلا نم ءيا د

 4 ا ل ملا سما سس مبا اس سم 0 3 طا

 هري ُباَدَع مِ وأ ةت مُهَبِصن نأ وأ نع فلاي نزلا ٍرَدَحِلَم8 :لوقي ىلاعت هللاو

 نم ءيش هبلق يف عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هلعل .كرشلا ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ 1 :رونلا]

 . كلهيف غيزلا

 لضفلا لاق بلاط وبأو دايز نب لضفلا هنع هاور هللا همحر دمحأ مامالا نم مالكلا اذه

 مث ءاعضوم نيثالثو ثالث يف ع لوسرلا ةعاط تدجوف فحصملا يف ترظن ا نع

 كرشلا :ةنتفلا :هلوق نم ركذف ةيآلا هَلْ ْمُهَبِِهُت نأ وأ ْنَع فلا َنِذَلا رديف ولتي لعج
 رجس امه َكومكَحُي ىح توم ال َكْيَرَو الف :ةيآلا هذه ولتي لعج مث .كلهيف هلوق ىلإ

 ٥[. :ءاسنلا] «اَميِلَص اوملسو تْيِصَف اَمِع اجرح مهسفنا ف اود ل تاريح

 نايفس يأر ىلإ نوبهذيو ثيدحلا نوعدي اًموق نإ :هل ليقو دمحأ نع بلاط وبأ لاقو

 یار: ىلإ نوبهذيو هنوعدي 3 دانسالا اوفرعو ثيدحلا اوعمس موقل بجعأ :لاقف ؛هريغو

 ُباَذَع سيم وأ هتف ميين نأ وينا نع فلاي دلا ردح : ىلاعت هللا لاق: «هریغو نايفس
 4لتَملأ َنِي ٌريخَأ ةفيلو» :ىلاعت هللا لاق .رفكلا :ةنتفلا ؟ةنتفلا ام يردتأ 4ي
 هنع كلذ ركذ «قارلا قل مهؤاوهأ مهبلغتو ةي هللا لوسر نع ثيدحلا نوعديف ۲٠۷[ :ةرقبلا]

 .ىلاعت هللا همحر مالسالا خيش

 حيحص وهف ثيدحلا دانسإ حص اذإف «هتحصو ثيدحلا دانسإ يأ (دانسالا اوفرع) :هلوق

 .ءاملعلا نم مهريغو ثيدحلا لهأ دنع

 «هنع نوذخأي باحصأ هل ناكو «هيقفلا ةقثلا دباعلا دهازلا مامالا يروثلا وه :نايفسو

 ديهمتلاك «ةمئألا بهاذم اهيف ركذي يتلا بتكلا يف هللا مهمحر ءاملعلا هركذي روهشم هبهذمو

 ىلحملاو ء«رذنملا نبال فارشألا بهاذم ىلع فارشالا باتكو ءهل راكذتسالاو «ربلادبع نبال

 .ءالؤه ريغو .يلبنحلا ةمادق نب دمحأ نب هللادبع دمحم يبأل ينغملاو «مزح نبال

 هنم راكنإ خلإ (هتحصو دانسالا اوفرع موقل تبجع) :هللا همحر دمحأ مامالا لوقف

 ركنملا اذهب ىولبلا تمع دقو .اًرفاك ءرملا هب نوكي يذلا بولقلا غيز ىلإ لوؤي هنأو .كلذل

 اودصو «ةنسلاو باتكلاب ذخألا نع دصلا يف لئابحلا اوبصن ءملعلا ىلإ بستني نمم اًصوصخ
 ةنسلاو باتكلاب لدتسي ال :مهلوق كلذ نمف ؛هيهنو هرمأ ميظعتو كلي لوسرلا ةعباتم نع سانلا

 .دهتجملا الإ
 ؛هخوسنمو هخسانبو ثيدحلاب كنم ملعأ هتدلق يذلا اذه :لوقيو '''عطقنا دق داهتجالاو

 قحلا ىلع يتمأ نم ةقئاط ا "ل ») : هك هلوقب هللا همحر ديا مامإلا لدتسا دقو . كلذ يف اوأطخأ دقو :نويعلا ةرف يف 0010
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 ؛ىوهلا نع قطني ال يذلا يب لوسرلا ةعباتم كرت اهتياغ يتلا لاوقألا نم كلذ وحنو

 امف «لیلدب هلوق عنميو ءهفلاخي ةمئألا ٠ نم هريغو ءًاطخلا هيلع زوجي نم لوق ىلع دامتعالاو

 ل ل .هلك ال ملعلا ضعب هعم يذلاو الإ مامإ نم

 امك ؛هفلاخ نم هفلاخ نإو «هب لمعيو هيلإ يهتني نأ :كلذ ىنعم مهفو هلوسر ةنسو هللا باتك
 [" :فارعألا] ورك ام الي لَو ونود نِ اوعي الو كبَر نم َْيَلِ َلِرنأ ام ْاوُمِيَّتا# : یلاعت لاق

 ىرڪزو ةر تلد ىف كرإ هع لني بتلا کبلع الرا آَنأ هفكي روا : ىلاعت لاقو

 نم نسل دلقملا نأ نابيو. كلذ ىلغ عامجالا ةياكح مدقت دقو 0١[ :توبكنعلا] #يونموب موق

 .كلذ ىلع عامجالا هريغو ربلادبع نب رمع وبأ اضيأ ىكح دقو «ملعلا لهأ
 مهتبغرو ؛ةنسلاو باتكلاب مهلهجل «ةدلقملا لاهج الإ كلذ يف فلاخي الو :تلق

 ريغ اوعبتاو «مهوفلاخ دق ةقيقحلا يف مهنإف «ةمئألا اوعبتا دق مهنأ اونظ نإو ءالؤهو ءامهنع

 ةراشإ هللا همحر دمحأ مالك يف نكلو «دمحأو يعفاشلاو كلام لوق نم انمدق امك .مهليبس

 مامإ لوقل اهفلاخو ةجحلا هتغلب نم ىلع ركني امنإو «نمذي ال ةجحلا غولب لبق ديلقتلا نأ ىلإ

 ىلع لابقالاو ءهلوسر ةنسو هللا باتك ربدت نع ضارعالا نع أشني امنإ كلذو «ةمئألا نم

 لاق نيذلا باتكلا لهأ نم عقو ام هبشي اذهو اا اهب ءانغتسالاو ءاورخأت نم بتك

 نايب يتأيس امك ۳١[ :ةبوتلا] 4وّللأ بود نب ازا ْمُهَمُرَو ُْهَرابْحَأ اوُدََأ» :مهيف هللا
 E N انا نط مت نحل حجو ب يدع ثيدح يف كلذ

 هعبت نمو ءاملعلا نم دهتجم لك نإف ءةنسلاو باتكلا يف ام ىلع اهضرعي نأ مهلاوقأ فرعو

 ىلع. .نوباثم ةمئالاو: «دحاو.ةلاسلا» ىف قتلا ءو كدت نأ كب ا ةه ىلإ تشاو

 اهراضحتساو لئاسملا ةفرعم ىلإ ls مهمالك يف رظنلا لعج فنصملاف ؛ مهداهتجا

 دعسأ وه نم كلذب فرعيو «نولدتسملا اهركذي يتلا ةلدألاب أطخلا نم باوصلل اًرييمتو اًنهذ

 يفو «رصحت نأ نم رثكأ هللا باتك يف لصألا اذه ىلع ةلدألاو «هعبتيف ءاملعلا نم ليلدلاب

 امل ويم هللا لوسر نأ ذاعم باحصأ 9 درع هدم دراو ییا جرخأ امك .كلذك ةنسلا

 باتكي يضقأ :لاق «؟ءاضق كل ضرع اذإ ىضقت فيك» :لاق نميلا ىلإ اًذاعم ثعبي نأ دارأ

 دجت مل نإف» :لاق ايك هللا لوسر ةنسبف : لاق «؟هّللا باتك يف دجت مل نإف» :لاق .ىلاعت هللا

 هللا لوسر برضف :لاق .ولآ الو يبأر دهتجأ :لاق «؟هللا باتك يف الو ةي هللا لوسر ةنس يف

 هدنسب قاسو هللا لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا» :لاقو هردص ةي

 دانك هلا ردا ها يقر اج ن داف تاما نم ا نع روع و كراخلا نع

 . عطقني ال داهتجالا نأ «كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ نم الو مهلذخ نم مهرضي ال ةروصنم
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 .هانعمي - نميلا ىلإ هثعب امل
 .ةنسلا تنابتسا اذإ مهديلقت نع اوهن لب «نايبلا يف اورصقي مل هللا مهمحر ةمئألاو

 نم ىلع ىفخي ال امك ءريثك كلذو «مهريغ غلبي دقو «هوملعي مل اًئيش ملعلا نم نأ مهملعل
 0  .ءاملعلا لاوقأ يف رظن

 اذإو «نيعلاو سأرلا ىلعف ةي هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج اذإ :هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 لاجر نحنف نيعباتلا نع ءاج اذإو «نيعلاو سأرلا ىلعف مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ءاج

 ( .لاجر مهو

 لوق ناك اذإ :ليق .هللا باتكل يلوق اوكرتاف ءهفلاخي هللا باتكو الوق تلق اذإ :لاقو

 ةباحصلا لوق ناك اذإ :ليقو .ِةِيللَي لوسرلا ربخل ىلوق اوكرتا :لاق ؟هفلاخي ةي هللا لوسر

 ا لر نول ركنا: :لاق ةهفلاك
 لوسر ةنس فالخ يباتك يف متدجو اذإ :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس : عيبرلا لاقو

 . تلق ام اوعدو هيم هللا لوسر ةنّس اوذخف ةا هللا

 . طئاحلا يلوقب اوبرضاف «يلوق فلاخي امب ثيدحلا حص اذإ :لاقو

 . الي هللا لوسر الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ لك :كلام لاقو

 جرخل اذه يف ءاملعلا مالك انيصقتسا ولو ءاذه دعب دلقمل رذع الف «كلذ لثم هل مدقتو

 7 ىدهلا يلاطل ةنافع ةا ك امو راض الا م هادف مع

 غيزلا نم ءيش هبلق يف عقي نأ) :ةليب لوسرلا لوق يأ (هلوق ضعب در اذإ هلعل) :هلوق
 ايندلا يف كالهلا وه كلذو «بلقلا غيزل ببس هيب لوسرلا لوق در نأ هللا همحر هبن (كلهيف

 .[5 :فصلا] نيم مقل ىد ال هنو مهو هلا َعارَأ اَُعاَر اًمَلَقظ :ىلاعت لاق امك ةرخآلاو
 «ورْمَأ نع فلا نذل ردح :ىلاعت هللا لوق ىنعم يف هللا همحر مالسالا خيش لاق

 لد «ميلألا باذعلا نم وأ ؛كرشلاو رفكلا نم رذح دق هرمأل فلاخملا ناك اذإف 657 :رونلا]

 وه ميلألا باذعلا ىلإ هءاضفإ نأ مولعمو «ميلألا باذعلاو رفكلا ىلإ اًيضفم نوكي دق هنأ ىلع

 ؛رمالا قح يف فافختسالا نم هب نرتقي امل وه امنإ رفكلا ىلإ هؤاضفإف «ةيصعملا لعف درجم

 ۰ .ها .هيلع ىلاعت هللا ةنعل سيلبإ لعف امك

 ورا َنَع لا َندَلا ٍرَدْحَلَم# :كاحضلا نع ىلاعت هللا همحر ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 .هقنع برضتف هناسلب رفكلا رهظي نأ نمؤي الف هبلق ىلع عبطي :لاق نن ْمَُبِصْت نأ

 عم ليلدلل اًعبتم نوكيف «هب اولدتسا امو نيفلاخملا لاوقأ يف رظني نأ هبهذم لهأ تافنصمب لغتشا نم ىلعف :نويعلا ةرق يف )١(

 .قيفوتلا هللابو .هعم ناك نم
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 هرمأ نع نوذولي نيذلا رذحيلف مالكلا ىنعم نأل نع تلخدأ :ريرج نب رفعج وبأ لاق
 : نيضرعم هنع نوربديو

 . هلي هللا لوسر رمأ e هللا نم باذع ايندلا لجاع يف (مهبيصي وأ) :هلوق

 اودا : ةيآلا هذه أرقي ا يبنلا حمس هنأ :هنع هللا يضر رق نب يدع نع) :هلوق

 :هل تلقف ١[ :ةبوتلا] ةيآلا - «َميْرَم نأ َميِسَمْلَاَو هللا نود ني اار ْمُهَتِهَرَو مهراب
 ردح هللا مرح ام نولحيو هنومرحتف هللا لحأ ام نومرحي سيلأ» :لاق .مهدبعن انسل انإ

 . (هنسحو يذمرتلاو دمحأ هاور «مهتدابع كلتف» :لاق .ىلب :تلقف

 ريرج نباو رذنملا نباو ديمح نب دبعو دعس نبا هاورف ؛قرط نم يور دق ثيدحلا اذه
 . يقهيبلاو هيودرم نباو خيشلا وبأو «يناربطلاو 0 0 :رباو

 نب دعس نب هللا دبع نبا وه متاحو .روهشملا يئاطلا يأ (متاح نب يدع نع) :

 يف يم يبنلا ىلع يدع مدق .مركلاو ءاخسلاب روهشملا - ةلمهملا ءاحلا حتفب - ۴

 .ةنس نيرشعو ةئام شاعو ملسأف .ةرجهلا نم عست ةنس نابعش

 نود نم مهل ةدابع هللا ةيصعم يف نابهرلاو رابحألا ةعاط نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 الإ اورا آَمَو## :ةبآلا رخآ يف ىلاعت هلوقل هللا هرفغي ال يذلا ربكألا كرشلا نمو هللا

 0 هلوق كلذ ريظنو نرش اتع محبس وه الإ َهَلِإ آل اَدِحَو اهنلإ اودع

 ا رهبآيلوأ حلإ نحول َنيِطْيَللا َّنِإَو 0 منلو هيلع هلأ مسا 2 ل اني لڪ أت الو»

 مدعل .مهودلق مهنأ عم سانلا نم ريثك هيف عقو دق اذهو 1١١[ :ماعنألا] كرش مكّنِإ مهومتعطأ

 نأ دقتعيو كلذ يف ولغي نم مهنمو .كرشلا اذه نم وهو دّلقملا فلاخ اذإ ليلدلا مهرابتعا
 .ةلدألاب انم ملعأ مه :لوقيو ءةنتفلا تمظعف ؛مرحُي وأ «هركي هذه ةلاحلاو ليلدلاب ذخألا

 نم اذه نأ بير الو ؛ليلدلاب لمعي نم مذب اوهوفت امبرو .دهتجملا الإ ليلدلاب ذخأي الو
 . لئاسملا يف هللا همحر انخيش لاق امك مالسالا ةبرغ

 لضفأ يه نابهرلا ةدابع رثكألا دنع تراصف ةياغلا هذه ىلإ تلآو .لاوحألا تريغتف

 دبع نأ ىلإ لاحلا تريغت مث «هقفلاو ملعلا يه رابحألا ةدابعو «ةيالو اهنومسيو ءلامعألا

 .نيلهاجلا نم وه نم يناثلا ىنعملاب دبعو «نيحلاصلا نم سيل نم
 ىولبلا اهب تمع دقف هلوسرو هللا هعرش ام فلاخي اميف مهتعباتمو ءارمألا ةعاط امأو

 رل نإق# :ىلاعت لاق دقو .اًرج ملهو نيدشارلا ءافلخلا دعب ةالولا رثكأ يف اًنيدحو اًميدق
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 .هنسحو يذمرتلاو دمحأ هاور .(مهتدابع ءالتف» :لاق .ىلب : تلقف ؟هَنوُلِحُتف هللا مرح ۳ 0 ص 1 im 3 2 ر < وب ا ۱ص © ےس

 اا و :ىلوألا

 .ةءارب ةيأ ريسفت : ةيناثلا

  .يدع اهركنأ يتلا ةدابعلا ىنعم ىلع هيبنتلا : ةثلاثلا

 .نايفسب دمحأ ليثمتو «رمعو ركب يبأب سابع نبا ليثمت : ةعبارلا

 يه نابهرلا ةدابع رثكألا دنع راص ىتح ةياغلا هذه ىلإ لاوحألا ريغت : ةسماخلا

 ءهقفلاو ملعلا يه رابحألا ةدابعو «ةيالولا ىمستو لامعألا لضفأ

 .نيحلاصلا نم سيل نم هللا نود نم دبع نأ ىلإ لاحلا تريغت مث

 .نيلهاجلا نم وه نم يناثلا ىنعملاب دبعو

 2 ےک م رر روم رس 224 رے آیو ء٤ هم 26 و سم ۾ ه7

 ٠١[. :صصقلا] 4َنِددَطل َموَمْلا ىدبي ال
 ؟مالسالا مدهي ام فرعت له» :هنع هللا يضر رمع يل لاق :لاق ريدخ نب دايز نعو

 هأور «نيلضملا ةمئأآلا مكحو «نآرقلاب قفانملا لادجو ؛ملاعلا ةلَز همدهي :لاق ءال : تلق

 . يمرادلا

 .نولدعي هبو «قحلاب نودهي نيذلا نم مكايإو هللا انلعج

 هام هع 10
 عرار جيو بحور
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 باب - ۸

 نم لنآ امو كيل لنآ آمي وماء مهتا َنوُمْعْرَي تلا لإ رت ملا :ىلاعت هللا لوق 1 2 ” ET و e ا ل ا
 مَ CN رويس € و دہر سام معسل س هس سرس چ ےس ص

 £ ننطيشلا دن دریو وپ اک نأ او AE لوو توعطلا لإ اتکا ن ںودیر كلب

 م 4 رر 6 1 7 01 ساما چ 4 - ا چ

 نم لنا امو َكْيلِإ رنا امب ا ا نومعرت ترا أ : هلق : ىلاعت هللا لوق) باب

 ٦١[. :ءاسنلا] تايآلا (َكِلَبق

 مكاحتو ةنسلاو .باتكلا نع لدع نمل ةماذ ةيآلاو :ىلاعت هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق

 . انهه توغاطلاب دارملا وهو ؛لطابلا نم امهاوس ام ىلإ

 هب زواجت ام لك هنأو «توغاطلل هدح يف هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا هركذ ام مدقتو

 كك هلوسر ةنسو هللا باتك ريغ ىلإ مكاح نم لكف .عاطم وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح دبعلا
 سيل مكاحتلا نإف ؛هب اورفكي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا رمأ يذلا توغاطلا ىلإ مكاح دقف

 زواجت دقف امهريغ ىلإ مكاحت نمف ءامهب مكحي ناك نمو ةي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ الإ

 ايش دبع نم كلذكو ءاهقحتسي ال ةلزنم هلزنأو ةي هلوسرو هللا هعرش امع جرخو ءهدح هب
 7 ةعجار هل دباعلا ةدابع تراص اخلاص دوبعملا ناك نإف ؛توغاطلا دبع امنإف هللا نود

 نا مكئاكم ارش نزال لوقت مث امیج مھر موو :ىلاعت لاق امك ءاهب هرمأ يذلا ناطيشلا
 9 0 نإ و انسب اديك هلأ فک 0 فد اتا ك ا 1 مهرس لاو همني اني 58 5

 أنك ا منع لسو حلا ملو هلأ ب اس واو كاته ٠ تفل کیدا
 واڪ کا يوه ةكيلملل لو ٤ عي مهر و :هلوقكو [۲۸-۳۰ :سنوي] تور
 رو + رور
 4 َنونِمْوَم ee مهراكحأ رجلا نودمحي 1 15 مهنود نم نسو تأ فاح ولاَ 0 نودع

 كلذ ريغ وأ اًربق وأ اًرجح وأ اًرجش ناك وأ هسفن ةدابع ىلإ وعدي نمم ناك نإو 15١1١4٠ :أبس]

 نم يهف .كلذ ريغو ةكئالملاو نيحلاصلا روص ىلع اًمانصأ مهل نوكرشملا هذختي امم

 دوبعم لك ةدابع نمو ؛هنم اوؤربتيو «هتدابعب اورفكي نأ هدابع ىلاعت هللا رمأ يذلا توغاطلا

 لطاب لك ىلإ اعد يذلا وهف .هليوستو ناطيشلا لمع نم هلك اذهو «ناك نم اًئئاك هللا ىوس

 وه :ديحوتلاف .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم وه يذلا ديحوتلا يفاني اذهو ؛هلعف نمل دزو

 i سڪ هوسا كل تاک ذ ٌدَق# :ىلاعت لاق امك هللا نود نم نودباعلا هدبع توغاط لكب رفكلا
 ê بب ادو کپ اک وللا نود نم ودعت ايو کنم ورب اَنِإ ممول لاق ْدِإ عم نیلا ميه

 هدح هب زواج دقف هللا ريغ دبع نم لكو ٤[ :ةنحتمملا] د هللاي ونموت ىح ادبأ َضتسلاو ةوادعلا

 .هقحتسي ال ام ةدابعلا نم هاطعأو

 .هللا نود نم دبع ام توغاطلا :هللا همحر كلام مامالا لاق

 .هنع بغرو ة5 لوسرلا هب ءاج ام كرت دقف هلوسرو هللا ريغ ميكحت ىلإ اعد نم كلذكو



 وتو

 5٠9-15[. :ءاسنلا] اًقيِف و احا

 : هلوق يف هب ىلاعت هللا هرمأ اميف لي وم ا و

 هلا لآ آم نضع نع تاش .نأ 0 05 عَ لَو ها ل 56 ب مع نأ

 هند رجم اميه كومي ھڪ توم ال َكْيَرَو الفل 0 0 [44 :ةدئاملا]

 هللا رمأ ام فلاخ نمف ٥[ :ءاسنلا] «اميلَض أاومْلَسسَو تيصق اسم اجرح مهنا ف ود

 دقف هديريو هاوهي امل اعابتا كلذ بلط وأ هلل لانا اه ريقي: سالا خيب مكح ناب لڪ هلوسرو

 دارأ نم ىلع ركنأ ىلاعت هللا نإف «نمؤم هنأ معز نإو «هقنع نم ناميإلاو مالسالا ةقبر علخ

 نإف مهناميإ يفن نم *«َنوُمُمْرَر8 :هلوق نمض يف امل ناميالا مهمعز يف مهبذكأو «كلذ

 .اهيفاني امب هلمعو اهبجومل هتفلاخمل بذاك اهيف وه ىعدا نمل ابلاغ لاقي امنإ ومر

 ةيآ يف امك «ديحوتلا نكر توغاطلاب رفكلا نأل 4 دب أورفكُي نأ م دقو :هلوق اذه ققحي

 هب حلصت يذلا ناميإلا ساشا وه دولا اخ و نكي مل نكرلا اذه لصحي مل اذإف ةرقبلا

 كيؤيو تولا رمي نمم :ىلاعت هلوق يف نيب كلذ نأ امك .همدعب دسفتو لامعألا

 .هب ناميإ توغاطلا ىلإ مكاحتلا نأ كلذو ۲٠٠[ :ةرقبلا] ةيآلا ولأ ورمل كَسَتْسَأ دقق وأب

 ىلإ مكاحتلا نأ ةيالا هذه يف ىلاعت نيبي «اًديِعب ُدلَلَص اكس هلي نأ ُنطِيَّشلَأ دريو : هلوقو

 ؛هلضأ نم ناطيشلا هب لضأ امم كلذ نأ نييبو «هعاطأ نمل هنيزيو ناطيشلا هب رمأي امم توغاطلا

 . ىدهلا نع هدعبأو لالضلا مظعأ نم كلذ نأ ىلع لدف .دعبلاب هفصوو ءردصملاب هدكأو

 لاثلا .لالض هنأ :يناثلا :ناطيشلا ةدارإ نم هنأ :لوألا :رومأ ةعبرأ ةيآلا هذه يفف

 . ىدهلاو قحلا ليبس نع دعبلاب هفصو :عبارلا .ردصملاب هديكأت

 !نيملاعلا بر مالك هنأ ىلع هلدأ امو !هغلبأ امو !نآرقلا اذه مظعأ ام هللا ناحبسف

 . امهيلع همالسو هللا تاولص .نيمألا قداصلا هدبع هغلبو ءميركلا هلوسر ىلإ هاحوأ

 N كار لونتلا نونا ا مل َليِق الو :هلوق

 نمؤم هنأ معز نإو ءهبلط وأ كلذ لعف نم نأو ا ةفص هذه نأ ىلاعت نيب «اًدوُدُص

 تاهيل نع ددعلا ةياغ يف هنإف

  باتكلا ميكحت ىلإ يعد نم نأ ىلع ليلد اذه :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةماعلا لاق

 .نيقفانملا نم هنأ ىبأف ةنسلاو

 نم رکا امف اود 8 ودعم نال .«نوضرعي.قتفمت هو مزال «َنوٌدَصَي# :هلوق

 هللا باتك نم ةلدألا هبجوت امع اودص مهنإف «ملعلا يعدي نمم اًصوصخ !فصولا اذهب فصتا

 ماما ماس N“ او

 CC ا مک
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 ه- 000 رع اهب ع ر 00 رك حس ريل سمس رص کا ېپ صا حرس ريغ 08 5

 سرق هللا ت نإ اهيطو افوخ موعدأو اهجللصإ دعب ضر ا ف اوديفن الوم : هلوقو

 85 ص رو2 5-0

 .[05 :فارعألا] # َننسحملا 2

 ال نم مهديلقت يف ةعبرألا ةمئألا ىلإ بستني نمم اًريثك ءئىطخي نم لاوقأ ىلإ هيب هلوسر ةنسو
 فلاخملا هلوق نولعجيو .هلوق ىلع دامتعالا زوجي ال نم لوق ىلع مهدامتعاو «هديلقت زوجي

 راصف .هب الإ ىوتفلا حصت ال يذلا مهدنع دمتعملا وه ةعيرشلا دعاوقو ةنسلاو باتكلا صنل

 . اذه لبق يذلا بابلا يف اذه ىلع هيبنتلا مدقت امك ءاًبيرغ كئلوأ نيب ةي لوسرلل عبتملا

 قحلا نع ضارعالا نم سانلا بلاغ هيف عقو ام كل نيبتي اهدعب امو تايالا هذه ربدتف

 .ناعتسملا هللاو .عئاقولا راف هب لمعلا كرتو

 لاق ١١[ :ةرقبلا] حلم نع اَمَنِإ اَوْلاَف ٍضْرَأْلا ىف اوُدِسْفُن ال ْمُهَل لي ادا : هلوق

 رمأ وأ ضرألا يف هللا ىصع نم نأل «ضرألا يف اوصعت ال ينعي :ةيآلا يف ةيلاعلا وبأ

 ءهلوسرو هللا ةعاطب وه امنإ ءامسلاو ضرألا خالص نأل «ضرألا يف دسفأ دقف هللا ةيصعمب

 کن ريل اهم ُنْدَوُم نذأ مث : ىلاعت هلوق يف مالسلا هيلع فسوي ةوخإ نع ىلاعت ربخأ دقو

 4َنيِقِرَس اک امو ٍضْيَأْلا ىف ديش اتن ام منع َدََل ولات اولاَق - هلوق ىلإ - دورس
 . ضرألا يف داسف ةيصعم لك نأ ىلع ةيآلا تلدف ۷١-۷۳[ :فسوي]

 نم وهو نيقفانملا لامعأ نم هلوسرو هللا ريغ ىلإ مكاحتلا نأ :ةمجرتلل ةيآلا ةبسانمو
 . ضرألا يف داسفلا

 اهيفو «ىوعدلاب اهوفرخز نإو ءاوهألا لهأ لاوقأب رارتغالا مدع ىلع هيبنتلا :ةيالا يفو
 امف هي هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلد هتحص ىلع مقي مل ام يأرلاب رارتغالا نم ريذحتلا

 هيلع بترتيو ضرألا يف داسفلا نم اذهو !هءاج ذإ قدصلاب بذكيو بذكلاب قدصي نم رثكأ
 ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن .لطابلا يف هلخدتو قحلا نع اهبحاص جرخت «ةريثك رومأ داسفلا نم

 .ةرخالاو ايندلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو

 هاطعأو «ناميالا يعاد ةوقب هيلع َّنمو هللا همصع نم الإ رثكألا لاح يف كلذ دجت ربدتف

 نم هيتؤي هللا لضف كلذو «تاهبشلا دورو دنع اًدفان اًرصيو ؛تاوهشلا دورو دنع الماك القع
 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي

 يف شايع نب ركب وبأ لاق [51 :فارعألا] «اهحلصإ َدَعَب ضرألا ىف اودي الو# :هلوقو

 نمف يب دمحمب هللا مهحلصأف ءداسف يف مهو ضرألا لهآ ىلإ ةي اديس فعول نإ ةةرآلا

 . ضرألا يف نيدسفملا نم وهف ةي دمحم هب ءاج ام فالخ ىلإ اعد

 ىلإ ءاعدلاو يصاعملاب اهيف اودسفت ال :نيرسفملا رثكأ لاق :هللا همحر ميقلا نبا لاقو
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 ا 2 2 وچ سمر سلا ےک ہے اسو < 57
 15٠. :ةدئاملا] # نقود ووقل اک هللا نم َنسحا نمو نوعي هيله + ممل وأ : هلوقو

 نإف .هللا ةعاط ىلإ ءاعدلاو ةعيرشلا نايبو .لسرلا ثعبب اهل هللا حالصإ دعب هللا ةعاط ريغ

 يف ضرألا داسف لب «ضرألا يف داسف مظعأ وه هب كرشلاو هريغ ىلإ ةوعدلاو هللا ريغ ةدابع

 «هريغ دوبعم ةماقإو هللا ريغ ىلإ ةوعدلاو كرشلاف «هرمأ ةفلاخمو هب كرشلاب وه امنإ ةقيقحلا

 الإ اهلهأل الو اهل حالص الو «ضرألا يف داسف مظعأ وه ؛ِِلك هللا لوسر ريغ عبتم عاطمو

 سيل هلوسرل عابتالاو ةعاطلاو ؛هريغل ال هل ةوعدلاو ؛عاطملا دوبعملا وه هدحو هللا نوكي نأ

 الف هتعيرش فالخو هتيصعمب رمأ اذإف .ِةِِلَك لوسرلا ةعاطب رمأ اذإ هتعاط بجت امنإ هريغو ءالإ

 هللا ديحوت هببسف ضرألا يف حالص لك دجو ملاعلا لاوحأ رّيدت نمو .ةعاط الو هل عمس
 كلذ ريغو ءودع طيلستو .طحقو ءالبو «ةنتفو ملاعلا يف رش لكو «هلوسر ةعاطو هتدابعو
 .ها .هلوسرو هللا ريغ ىلإ ةوعدلاو هلوسر ةفلاخم هببسف

 دسفي ام مظعأ نم هلوسرو هللا ريغ ىلإ مكاحتلا نأ :ةمجرتلل ةيآلا هذه ةقباطم هجوو

 ليبس وهو ايك هلوسر ةنسو هللا باتك ميكحتب الإ اهل حالص الف «يصاعملا نم ضرألا

 ليس ريع َعِيَنِيَو ئَدهْلا هل نيب ام دعب نم َلوُسَرلَأ قاي نمو# :ىلاعت لاق امك «نينمؤملا
 E 34 نيك تناقل توج يبس 3:13 هل تووزتلا م ا ر

 («َنوُنِقوِب مومل اك لأ ني حا نمو نوعي ةّلهجلا مكحفأ# :ىلاعت هللا لوقو) :هلوق
 ٠١[. :ةدئاملا]

 لک ىلع لمتشملا ىلاعت هللا مكح نع جرح نم ىلع ىلاعت رکنی : هللأ ةمحر ريثك نبا لاق

 اهعضو يتلا تاحالطصالاو ءاوهألاو ءارآلا نم هاوس ام ىلإ لدعو رش لك نع ىهانلا « ريخ

 تالاهجلا نم هب نومكحي ةيلهاجلا لهأ ناك امك ء«هللا ةعيرش نم دنتسم الب لاجرلا

 مهل عضو يذلا ناخزيكنج نع ةذوخأملا تاسايسلا نم راتتلا هب مكحي امك تالالضلاو

 ةلملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ىتش عئارش نم اهسبتقا دق ماكحأ باتك نع ةرابع وهو قسايلا

 خوش هرس يف تراصف .هاوهو هرظن درجم نع اهذخأ ماكحألا نم رک اهيفو ةيمالسالا

 ىلإ عجري ىتح هلاتق بجي رفاك وهف كلذ لعف نمف .ةنسلاو باتكلاب مكحلا ىلع اهنومدقي
 20220. 0 ْش 5900 3 |

 : ريثك الو ليلق يف هاوسب مكحي الف «هلوسرو هللا مكح

 نم نسحأ مكح ال :يأ ءراكنإ ماهفتسا ؟ 4نو مول اَمكَح سا ني ُنَسَحَأ نمَو9 :هلوق
 ؛كراشم رخآلا فرطلا يف هل سيل اميف ليضفتلا لعفأ لامعتسا باب نم اذهو .ىلاعت همكح

 ملع ام ىلع اهمدقيو ءلاومألاو جورفلاو ءامدلا يف اهيلإ مكاحتي نيناوق ةيجنرفلا مالك نم ذختا نم هنم رشو اذه لثمو )١(

 هعفني الو .هللا لزنأ امب مكحلا ىلإ عجري ملو اهيلع رصأ اذإ دترم رفاك كش الب وهف . 4 هلوسر ةنسو هللا باتك نم هل نيبتو
 .اهوحنو جحلاو مايصلاو ةالصلا لامعأ رهاوظ نم لمع يأ الو «هب ىمست مسا يأ
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 ىّنَح ْمُكَدَحَأ ۾ نمي ار : لاق وي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع

 ةجحلا تاتك يف هانيور م ثيدح : يوونلا لاق اهب تج امل اعبت هاوه نوكَي

 .ءيش لك ىلع رداقلا هدابع حلاصمب ميلعلا ءاهدلوب ةدلاولا نم هدابعب محرأو «نيمكاحلا

 . ؟هردقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ يف ميكحلا

 كلذ لعف نمف ؛هلوسرو هللا مكح ىلع هرايتخاو ةيلهاجلا مكح نم ريذحتلا ؛ةيآلا يفو

 . لطابلا نم هدض ىلإ «قحلا وهو «نسحألا نع ضرعأ دقف
 مكدحأ نمؤي ال» :لاق هي هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع) :هلوق

 دانسإب ةجحلا باتك يف هانيور حيحص ثيدح :يوونلا لاق «هب تئج امل اًعبت هاوه نوكي ىتح

 . (حيحص

 ةجحلا» باتك يف يعفاشلا يسدقملا ميهاربإ نب رصن حتفلا ونا خيشلا هاور ثيدحلا اذه

 يناربطلا هاورو .يوونلا نع هللا همحر فنصملا هلاق امك حيحص دانسإب «ةجحملا كرات ىلع

 حيحص نم نوكت نأ اهل طرش يتلا N ظفاحلاو ءمصاع نب ركب وبأو

 رج اتي وکي قع ومو اك َكْيَرَو القط :ىلاعت هلوق نآرقلا يف هدهاشو ءرابخألا
 5 مآ كوس هلأ ىَصَق اَذِإ ٍةَنمْزُم الو ٍمْؤَمِل ناك امو :هلوقو .ةيآلا ٠١[ :ءاسنلا] 4 حتي
 ت a ا لغات كل يخ رَ نإق# :هلوقو ["1 :بازحألا] مما نم ةر شط

 :تايآلا هذه: هرو ١١ ةىفضقلا]

 هلهأ هللا دعو يذلا بجاولا ناميالا لامك لهأ نم نوكي ال :يأ (مكدحأ نمؤي ال) :هلوق

 .مالسإلا لهآ نم يصاعملاو ةءاسإلا لهأ ةجرد يف نوكي دقو «رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا لوخدب هيلع

 هسفن هبحتو هاوهي ام ئأ ءرصقلاب «ىوهلا» .(هب تئج امل اًعبت هاوه نوكي ىتح) :هلوق

 ال كك هللا لوسر هب ءاج امل اًعبات هب لمعيو هسفن هيلإ ليمتو هبحت يذلا ناك نإف «هيلإ ليمتو

 ضعب يف وأ كلذ فالخب ناك نإو .قلطملا ناميالا لهأ ةفص هذهف .هفلاخي ام ىلإ هنع جرخي

 ينزي ال» :ةريره يبأ ثيدح يف امك «بجاولا هلامك ناميالا نم هنع ىفتنا اهرثكأ وأ هلاوحأ

 ةيصعملاب هنأ ينعي ''6نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا

 هيلع قلطي الف «هناميإ صقنيو مالسالا ةجرد يف هنع لزنيو «بجاولا ناميالا لامك هنع يفتني

 قساف هناميإب نمؤم :لاقي وأ «صاع نمؤم :لاقيف «قوسفلا وأ «ةيصعملا ديقب الإ ناميالا
 ررتف# :ىلاعت لاق امك .2"'هب الإ همالسإ حصي ال يذلا ناميالا قلطم هعم نوكيف ؛هتيصعمب

 .ملسمو يراخبلا هاور )١(

 اقالخ ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلإ بهذي يذلا وه اذهو .رفك الو كرش هبوشي ال يذلا ديحوتلا اذهو :نويعلا ةرق يف (۲)



GOO Bd ا »هلا نانا GGG GA GOH AGA Ga Gm WH O GCG GA GG GS HM GS HG GDS moO mH GHG GCE GG © ® 

 لمعو لوق ناميالا نأ :اهتمئأو ةمألا فلس هيلع ام ىلع ةلدألاو [41 :ءاسنلا] €ٍةَكِمْوَم َقَبكَر

 ءرصحت نأ نم رثكأ ةي هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم :ةيضعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي ةينو

 تيب ىلإ مكتالص :يأ 114“ :ةرقبلا] #ةكتسيإ َعيِضْيِل هلأ نك اَمو## :ىلاعت هلوق كلذ نمف
 .هدحو هللاب ناميالاب مكرمأ» :سيقلادبع دفول ةي يبنلا لوقو «ةلبقلا ليوحت لبق سدقملا

 نيحيحصلا يف وهو «ثيدحلا «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ؟هدحو هللاب ناميإلا ام نوردتأ

 .ةيالا ١*[ :رثدملا] }| ا نذل دادزنو : ىلاعت هلوق 0 ناميالا نأ ىلع و :ننسلاو

 رنا نإ :لاق نمل افالخ .ةيآلا 8١74 :ةبوتلا] امي | مهندار اوما ترا اا : هلوقو

 القع مولعملا نمو .ةرعاشألاك قيدصتلا وه ناميالا نإ :لاق نمو «ةئجرملا مهو «لوقلا

 7 0 لهآ چ سيلو قيدصت قحلا لوقو قيدصت هب لمعلاو «قيدصت قحلا ةين نأ اًعرشو
 ا ا ل ا هللا لاق“ هلو محلا هنو ااو ا ا لوف يفاني
 اؤ نيل كلوا و ىك زال ِمُوَلاَو مشب ماء ْنَم ريل كلو ٍبرْعَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا َلَبِق لَ

 يف هدهاشو «ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا نم ةيآلا هذه يف هب اولمع اميف :يأ [ هر

 لوسرلا هب ءاج امل فلاخملا ىوهلا ىلاعت هللا ىمس دقو «ةقداص ةلمح :مهلوق برعلا مالك

 ال :نيرسفملا ضعب لاق ٤١[ :ناقرفلا] #ةنبوه ْمُهنَلِإ دَ نم .ol : ىلاعت لاقف ءاهلإ ةَ

 .هبكر الإ اًئيش ىوهي
 لماك اتمؤم نوكي ال ناسنإلا نأ وهف :ثيدحلا ىنعم امأ :هللا همحر بجر نبا لاق

 يهاونلاو رماوألا نم ةي هللا لوسر هب ءاج امل ةعبات هتبحم نوكت ىتح بجاولا ناميإلا

 ريغ يف ىنعملا اذه لثمب نآرقلا درو دقو ءهنع ىهن ام هركيو هب رمأ ام بحيف ءاهريغو
 رينا كدا ةيلافت لاق امك هللا هك اند بعلا قا هللا درسا ان ورك نو ةناكيم مذو «عضوم

 نمؤم لك ىلع بجاولاف [18 :دمحم] 4ْمُهَلمْعَأ طبحاف ٌمَتوْضِر اوُهرَكحَو هلأ طّحشأ ام اَوُعَبَّت

 ىتأ ىتح ةبحملا ثذاز نإف ؛هنم هيلع بجوأ امب نايتألا هل بجوت ةبحم هللا هبحأ ام تحي نأ

 مرح امع فكلا هل بجوت ةهارك هللا هركي ام هك ناو 4 اضف كلذ ناك هم هل تد ا
 بحأ نمف . الضف كلذ ناك اًهيزنت ههرك امع فكلا تبجوأ ىتح ةهاركلا تداز نإف «هنم هيلع

 اتلكو «رانلا يف ه هديلختب نولوقيو ناميالا هيلع نوقلطي ال نولزتعملاو بونذلاب نورفكي جراوخلا نإف «ةلزتعملاو جراوخلل

 كلذ نود ام رمو وپ رسب نأ ُرِفْمَي ال لا نل : یلاعت لاق دقو . ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام كرتو نيدلا يف عدتبا نيتفئاطلا
 ديقف ءةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام ققحي امب ثيداحألا ترتاوتو ةئيشملاب كرشلا نود ام ةرفغم ديقف ٤۸[ : ءاسنلا] اَ نَمِل

 سنأ نع هريغو يراخبلا جرخأ دقف «ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام ققحي امب ثيداحألا ترتاوتو ةئيشملاب كرشلا نود ام ةرفغم

 الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخيو «ريخ نم ةريعش نزو هبلق يفو هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخي» :لاق يب يبنلا نع
 .ريخ نم ةرذ نزو هبلق يفو هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخيو ؛ريخ نم ةرب نزو هبلق يفو هللا
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 ىلإ مكاحتن :قفانملا لاقو - ةوشرلا ذخأي ال هنأ فرع هنأل - دمحم ىلإ مكاحتن

 .هيلإ امكاحتيف ةنيهج يف اًنهاك ايتأي نأ اقفتاف .ةوشرلا نوذخأي مهنأ هملعل ءدوهيلا

 ا ا م ا ا

 لمعيو «هلوسرو هللا طخسي ام طخسيو «هلوسرو هللا هب ىضري ام يضريف ءهلوسرو هللا ههركي

 بكترا نأب ؛كلذ فلاخي ايش هحراوجب لمع نإف «ضغبلاو بحلا اذه ىضتقمب هحراوجب

 ىلع كلذ لد «هيلع ةردقلاو هبوجو عم هلوسرو هللا هبحي ام كرتو هلوسرو هللا ههركي ام ضعب

 نكر يه يتلا ةبجاولا ةبحملا ليمكت ىلإ عجريو كلذ نم بوتي نأ هيلعف ءةبجاولا هتبحم صقن
 دقو .هلوسرو هللا ةبحم ىلع سفنلا ىوه ميدقت نع أشنت يصاعملا عيمجف .تلمك اذإ ةدابعلا

 كَل اوْيِيِجَتْسِي رل نقل :ىلاعت لاقف ءهباتك نم عضاوم يف ىوهلا 0 نيكرتملا هللا فصو

 :صصقلا] هلأ ب ىَدُه ريَ هوه صا ن نِ لأ نمو مه ءاوهأ تو اسا معاف
 كلذكو .ءاوهألا لهأ اهلهأ يمس اذهلو .عرشلا ىلع ىوهلا ميدقت نم أشنت امنإ عدبلا كلذكو

 بح كلذكو «هللا هبحي ام ةبحمو هللا ةبحم ىلع ىوهلا ميدقت نم أشنت امنإ يصاعملا

 ام ةبحم نمؤملا ىلع بجيف هوايي لوسرلا هب ءاج امل اًعبت نوكي نأ هيف ٌبجاولا :صاخشألا
 ناك اذهلو ؛اًمومع نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملا نم هللا هبحي

 هللا ءادعأ ةالاوم مرحتف هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأ :ناميالا ةوالح دوجو تامالع نم

 عنمو هلل ىطعأو .هلل ضعبأو هلل بحأ نمو .هلل هلك نيدلا نوكي اذهبو ءاّمومع هللا ههركي نمو
 يف اًصقن كلذ ناك هسفن ىوهل هعنمو هؤاطعو هضغبو هبح ناك نمو «ناميالا لمكتسا دقف هلل

 . اًصخلم ىهتنا : كلذ نم ةبوتلا بجتف «بجاولا هناميإ

 يف يصاعملاو قافنلا لهأو ناميالا لهأ نيب قرفلا نايب :ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانمو

 .مهتدارإو مهلاعفأو مهلاوقأ

 اظفاح ناكو «هنامز لهأ ملاع .ءيفوكلا ليحارش نب رماع وه (يبعشلا لاقو) :هلوق

 ةباحصلا نم اًريثك اًقلخ كردأو «"”ءاضيب يف ءادوس تبتك ام :لوقي ناك .نونف اذ ةمالع
 . يبهذلا لاق . ةنس داك اًعضب شاعو

 دوهيلا نم هلوسرو هللا مكحل ةهارك نشأ نوكم :قفاتملا نأ د ام يبعشلا لاق اميفو

 نم اهلبقو ةنمزألا هذه يف عقاولا وه امك .ناميالا لهأل مهنم ها دشا نوكبو :فراضنلاو

 يف ام ربدت نمو :ناميالاو مالسالا رون ءافطإ ىلع مهصرحو .نيملسملا ىلع ودعلا ةناعإ

 نأو ؛امهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميإلا ةوالح نهب دجو .هيف نك نم ثالث» :هريغو يراخبلا ىور امل )١(

 .«رانلا ىف فذقي نأ هركي امك ؛هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىلإ دوعي نأ هركي نأو .هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي

 . ةياتكلا نع هب هئانغتساو هظفح ةدشل (۲)
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 .ةيالا 4َنوُمْعْرَي تلا ىل رت ملأ تلزنف
 :رخآلا لاقو ال يلا ىلإ ُمَها : امُهُّدَحَأ ّلاقف امضا نباح يف تل لو

 ل يدلل لاقف ءةصقلا و م ىلإ اعف ةارت 3 فاذألا ١ بع لإ

 . هَلَمَمَف ِفِيَسلاِب هب ٌَرِضف معن : : لاق ؟َكِلْذَكَأ : اع هلل 00 ضرَي

 هللا رذح دقو ءاثيدحو اًميدق ديقفانملا ل لاح اذه 5 فرع عئاقولا نم مهنم عقو امو خيراتلا

 ىلاعت لاق .هباتك نم عضاوم يف مهداهج ىلع هضحو ؛مهنم : برقلاو مهتعاط نم 255 هيب

 هللا يضر رمع ةصق يفو ةيآلا ٩ : ميرحتلا] © ْمِتَلَع ظل َنيِقْفسِمْلاَو رفا دهلج ىلا اات 3

 رهظأ نم لتق ىلع ليلد يدوهيلا فرشألا نب جک ىلإ مكاحتلا بلط يذلا قفانملا هلتقو هنع

 راهظالاو هل ىذألاو هلي يبنلل ةوادعلا ديدش اذه فرشألا نب بعك ناكو «قافنلاو رفكلا

 اًرباج تعمس :ورمع نع هحيحص يف ملسم یورو «هلتق هب 5 «هدهع هب ضقتناف هناودعل
 نب دمحم لاق ««هلوسرو هللا ىذا دق هنإف ؟فرشألا نب بعكل نم» :ةْلَك هللا لوسر لاق :لوقي

 هاتأف ,«لق» :لاق «لقألف يل نذئا :لاق معنا لاق ؟هلتقأ نأ "نتا هللا لوسر اي :ةملشم

 :لاق هعمس املف ءاناثع دقو ةقدص دارأ دق لجرلا اذه نإ 0 امهنس ام ,ركذو هل لاقف

 ريصي ءيش يأ ىلإ رظنن ىتح' هعدت نأ هركنو «نآلا .ةانعبتا لق :لاق EE اضيأو

 يننهرت :لاق .ديرت ام :لاق ؟يننهرت امف :لاق ادلع ir نأ ثدرأ دقو :لاق ءهرمأ

 قنا ا لا ؟مكدالوأ ينونهرت :لاق ؟انءاسن كنهرنأ ا تنأ :لاق ؟مكءاسن

 .معنف :لاق - حالسلا ينعي - ةمأللا كنهرن نكلو ءرمت نم نيقّْسَو يف نهر :لاقيف اندحأ

 لزق ال هوغدف .اوؤاحتف لاف رش ن داغ رج ني ردح ياو كراسلا+هيتايدنأ ةدعاوو

 :لاق ءمد توص هنأك اتوص عمسأل ينإ :هتأرما هل تلاق و ريغ لاق نايفس لاق مهيلإ

 لاق «باجأل اليل ةنعط ىلإ يِعُد ول ميركلا نإ “”ةلئان وبأو هعيضرو ةملسم نب دمحم اذه امنإ
 «لزن املف لاق «مكنودف هنم تنكمتسا اذإف ؛هسأر ىلإ يدي دمأ فوسف ءاج اذإ ينإ :دمحم

 «برعلا ءاسن رطعأ ةنالف ىتحت معن :لاق ؛بيطلا حير كنم دجن :اولاقف .حشوتم وهو لزن

 ؟دوعأ نأ يل نذأتأ :لاق مث ءمشف لوانتف ؛مشف .معن :لاق ؟هنم مشا نأ يل نذأتأ :لاق
 .«هولتقف :لاق مكنود :لاق مث .هسأر نم نكمتساف :لاق

 يف امك ليف هقافن رهظأ اذإ قافنلاب صومغملا قفانملا نأ نايب :رمع ةصق يفو

 :لاق هنإف «سانلل اًميلأت مهنم هقافن رهظأ نم لتق كرت امنإ يب يبنلا نأ» :امهريغو نيحيحصلا

 .هيلع همالسو هللا تاولصف «هباحصأ لتقي اًدمحم نأ سانلا ثدحتي ال

 وه امنإ :لاقُي نأ هباوص :ديهشلا ىضاقلا انخيش انل لاق : هللا همحر ىضاقلا لاق . خسنلا عمج يف وه اذكه :يوونلا لاق (1)

 يراخبلا حيحص يف عقوو .ةملسم نب دمحمل اًعيضر ناك ةلئان ابأ نأ ريسلا لهأ ركذ اذكو .ةلئان وبأ هعيضرو دمحم

 . «ةلئان وبأ یک بص ورو
1 



E 

 باب - 8

 0 نمحرلاب َنورفَكي هوو هللا لوقو :تافصلاو ءامسألا نم ا دحج نم

 سا ب 7 ر رس ر رص نار ار

 ۳٠۰ : دعرلا] # بام هلو تاكو هلع ره الإ هلا ال یر وه

 س وع

 نورفحي ب مهول : ىلاعت هللا كت ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب) :

  se:دعرلا] #باسم هلو تلو ريع رم دا هلإ ل 7٠[.

 شيرف يكرشم نأ وهو و ريسفتلا بتك يف روكذم مولعم ةيآلا هذه لوز تيش

 O ETE أوعدأ وأ هللا وعدا لق# :ىلاعت لاقو ؛اًدانع 4 لا :مسا اودحج

CANةمحرلا نأ ىلع مسالا اذه لد «هتفصو همسا «نمحرلاو» ٠١١[ :ءارسالا]  

 ءىلاعت هئامسأ نم امسا اودحج نوكرشملا ناك اذإف «لامكلا تافص نم يهو ؛هناحبس هفصو

 نم هوحنو مسالا اذه ىنعم دوحجف هدمحبو هناحبس هلامك ىلع تلد يتلا ءامسألا نم وهو

 للاب ةمئاق ةفص ىلع لدت ال اهنأ نومعزي هعبت نمو ناوفص نب مهّج نإف «كلذك نوكي ءامسألا

 نم نوريثك مهرفك اذهلف .مهريغو ةرعاشألاو ةلزتعملا نم فئاوط كلذ ىلع مهعبتو .ىلاعت

 : ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق .ةنسلا لهأ

 نالا يداها نع شم يف نوسمخ مهرفك دلقت دقلو

 يقاريطلا ةلبق اكن لب ومهم نع هاكح مامالا يئاكلاللاو

 هب هفصوو «هسفن هب هللا فصو ام اودحج ليطعتلا ىلع مهقفاو نمو ةيمهجلا ءالؤه نإف
 دنع نم هولّصأ لطاب لصأ ىلع ليطعتلا اذه اونبو «هلالج توعنو هلامك تافص نم هلوسر

 ءاّمسج هللا نوكي نأ اهتابثإ نم مزليف .ماسجألا تافص يه تافصلا هذه :اولاقف ؛مهسفنأ

 تافص صئاصخ نم هومهف ام الإ هللا تافص نم اومهفي مل «مهلوقع لالض أشنم اذه

 هوهبشو «هلامك تافص نم هولطع مث «هقلخب ةدسافلا مهئارآ ءادتبا يف هللا اوهبشف «نيقولخملا

 نفقات لكي لات .ةوهيشو». اتات ”اولظعو "الوأ :اوهنتقف "+ تامودشملاو:تادامجلاو- :تاضقانلاب

 هلوسر هب هفصوو هسفن هب هللا فصو ام تابثإ نم ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام اوكرتف .مودعمو

 هتبثأ ام هلل اوتبثأ مهنإف < ءاهتمئأو ةمألا فلس هيلع يذلا وه هذهو «هتمظعو هلالجب قيلي ام ىلع

 ا ا نإف ءليطعت الب اًهيزتتو ليفت اب تانا هلك ةلوسر هل هار هل
 هكاودلا-ةينتت ال اثاذ هلل نوتبثي ةلطعملا ءالؤه نأ امكف هوذح ىذتحي تاذلا يف مالكلا نع

 اا تال نع الل ربو م سر يل يقل تمرس يو كلذ نولوقي ةنسلا لهأف

 ملو ةي هلوسر ةنسو هللا باتكب اوا مهنإف ؛هقلخ تافص هتافص هبشت ال چ توعنو

 لوق لطبف .اوضقانتو «كلذ نم ةنسلاو باتكلا ىف امب اورفك ةلطعملا كئلوأو ءاوضقانتي

 ا ر و ا ي لادا ر ر ا هر لقتل و ل نالا
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 هللا بذي نأ نوديرتأ «َنوفرغَي امب َنماَّنلا اوثدخح» :ىلع لاق ىراخبلا حيحص يفو

 و
 . (؟هلوسرو

 :نيملسملا ةهتاو

 ةلزتعملاو ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع درلا يف ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا فنص دقو

 همحر دمحأ مامالاك :تفاهتلاو ضقانتلا نم اهيف امو عدبلا هذه لاطبإ يف مهريغو ةرعاشألاو

 يف ينانكلا زيزعلادبع ةديحلا بحاصو «هللادبع هنبال ةنسلا باتكو «روهشملا هدر يف ىلاعت هللا

 رفاكلا ىلع ديعس نب نامثع درو «يزورملا هللادبع يبأل ةنسلا باتكو .يسيرملا رشب ىلع هدر

 باتكو ؛يعفاشلا ةميزخ نب دمحم ةمئألا مامال ديحوتلا باتكو «يسيرملا رشب وهو .دينعلا

 يبأو ؛يراصنألا مالسالا خيشو «يعفاشلا ينوباصلا نامثع يبأو «لالخلا ركب يبأل ةنسلا

 ثيدحلا لهأو ؛مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا باحصأ نم ريثك قلخو «يرمنلا ربلادبع نب رمع

 هباحصأو ةيميت نبا مالسإلا خيشو «ةمادق نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ مهيرخأتم نمو

 بعشتو ءاوهألا قرفت عم هلهأو ةنسلا ءاقب ىلع ةنملاو دمحلا هللف .ىلاعت هللا مهمحر مهريغو

 .ملعأ هللاو .ءارآلا

 ‹«نوفرعي امب سانلا اوثدح :هنع هللا يضر ىلع نع يراخبلا حيحص يفو) : هلوق

 .(هلوسرو هللا بذكي نأ نوديرتأ

 .نيدشارلا ءافلخلا دحأو «بلاط ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ نينمؤملا ريمأ وه : يلع

 «ثيدحلا ىلع سانلا لابقإ ةرثك ا ثدح ام - ملعأ هللاو - لوقلا اذه ببسو

 امبرف ؛'''ليبقلا اذه نم فرعت ال ثيداحأب مهصصق يف نوتأيف ءظعولا لهأو صاصقلا ةرثكو

 دسافملا ضعب عقيف «حيحص ىنعم وأ لصأ اهضعبل نوكي دقو اهدرو سانلا ضعب اهركنتسا

 وه امب الإ سانلا ةماع نوثدحي ال مهنأ ىلإ هنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ مهدشرأف .كلذل

 اًملع هب اوفلك يذلا مارحلاو لالحلا نايب نم «هماكحأو مهنيد لصأ يف سانلا عفني «فورعم

 ىلإ مهب يضفيف هلوبق مدعو قحلا در ىلإ يدؤي دق امم كلذ نع لغشي ام نود .المعو

 . مهلدجو مهضوخ ةرثكو «هتقو يف سانلا فالتخا عم اميس الو ةنييلكتلا

 فا ي هع امل الا ىلع ارتي نأ بخ هلا وعر هما ا ناك ر

 بتك لثم يف ةءارقلا نع مه اهنيو «هتفرعم نع مهل ىنغ ال يذلا مهتالماعمو مهتادابعو مهنيد

 بجوأ وه امع ضارعالا نم كلذ يف امل ةرصبتلاو ءشعرملاو «شعنملاك :يزوجلا نبا
 .هللا همصع نم موصعملاو .هداقتعا يغبني ال امم ملعأ هب هللا ام اهيفو .عفنأو

 حرجلا ةمئأ اهركذ ؛ِةلَك هللا لوسر ىلع ثيداحألا نم ريثك عضو يف اًببس قدصلا مهيرحت مدعل صاصقلا ءالؤه ناك دقو )١(

 لَك يبنلا ىلإ بسني نأ مويلا دحأل يغبني الف .دناسملاو ننسلاو حاحصلا نيواود اونودو . اهنم سانلا اورذحو .ليدعتلاو

 .نيحيحصلا ريغ يف ناك اذإ ؛فعضلا وأ ةحصلا نم هتجرد نايبب هعفشي نأ ىلوأو ريخو «هجرخ نم ركذب الإ اثیدح
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 :أ» : سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع یورو

 قوام لاق = كلذل اًراكتعتلا = تافل يف ةي ىلا نع اًئيِدَح َعِمَس امل َضفَتنا
 و توا ب 9 هلى ل سو 0 ميت 7 | كو
 ..نيهننا «ههباشتم دنع نوكلُهَيو «همكحم دنع ةقر نودجي ؟ءال وه

 يف امل «صصقلا نع َصاَّصُقلا ىهني نايفس يبأ نب ةيواعم نينمؤملا ريمأ ناك دقو
 (رومأم وأ ريمأ الإ صقي ال» :لوقيو ؛كلذ ريغو لقنلا يف لهاستلاو بئارغلا نم مهصصق
 لك كرتو ءاّدصقو ةينو المعو اًملع ميقتسملا طارصلا ىلع تابثلا موزل ىلع ةظفاحم اذه لكو

 ةوق الو لوح الو «باوصلل قفوملا هللاو ءاهلئاسوو عدبلا نم هنع جورخلا ىلإ ةليسو ناك ام
 . هللاب الإ

 ىأر هنأ» سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلادبع ىورو) :هلوق

 قرف ام :لاقف .كلذل اًراكنتسا تافصلا يف لك يبنلا نع اًثيدح عمس امل ضفتنا الجر
 .((ههباشتم دنع نوكلهيو «همكحم دنع ةقر نودجي ؟ءالؤه

 بحاص نميلا ثدحم ثدحملا يناعنصلا مامه نبا وه (قازرلادبع ىورو) لق

 هنع يوري قازرلادبع خيش وهو .يرهزلا بحاص دشار نب رمعم نع ةياورلا رثكأ «فيناصتلا
 . اًريثك

 ينارحلا يدزألا دشار ورمَع يبأ نب ةورع وبأ - نيعلا نوكسو نيميملا حتفب - رمعمو

 . اًريثك هنع يوري يرهزلا باهش نب دمحم باحصأ نم مالعألا دحأ .يناميلا مث

 سانلا ملعأ نم ناك :رمعم لاق .يناميلا سواط نب هللادبع وه (سواط نبا نعو) :هلوق

 .ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس تام :ةنييع نبا لاقو .ةيبرعلاب

 : ليق «ملعلا مامالا - نونلاو ميجلا حتفب يدّنَجلا ناسيك نب سواط وه (هيبأ نع) :هلوق
 . يزوجلا نبا هلاق .ناوكذ همسا

 ديلولا نع :لامكلا باو يف لاق «ملعلا ةيعوأ نمو ريسفتلا ةمئأ نم وهو :تلق

 ؟يرهز اي تمدق نيأ نم :لاقف ناورم نب كلملادبع ىلع تمدق :لاق يرهزلا نع يرقوملا

 :لاق «حابر يبأ نب ءاطع :تلق ؟اهلهأو اهدوسي تفلح نمو :لاق .ةكم نم :تلق :لاق
 ةنايدلاب :تلق :لاق ؟مهداس مبف :لاق «يلاوملا نم :تلق :لاق ؟يلاوملا نم مأ برعلا نمف

 ؟نميلا لهأ دوسي نمف :لاق .اودوسي نأ يغبنيل ةياورلاو ةنايدلا لهأ نإ :لاق .ةياورلاو

 :لاق «يلاوملا نم :تلق :لاق ؟يلاوملا نم مأ تيرعلا نمف : لاق ناسك قب نسواط قلق

 ؟رصم لهآ دوسي نمف :لاق .كلذ يغبنيل هنإ :لاق ءءاطع هب داس امب :تلق ؟مهداس ميف

 :لاق «يلاوملا نم :تلق :لاق ؟يلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق «بيبح يبأ نب ديزي :تلق

 «يلاوملا نم تلق ؟يلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق ؛لوحكم :تلق ؟ماشلا لهأ دوسي نمف
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 ٠ ء«نارهم نب نوميم :تلق ؟ةريزجلا لهآ دوسي نمف :لاق .ليذه نم ةأرما هتقتعأ يبون دبع

 ؟ناسارخ لهأ دوسي نمف لاق .يلاوملا نم :تلق :لاق ؟يلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق

 نم :تلق :لاق ؟يلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق ءمحازم نب كاحضلا :تلق :لاق

 نم مآ برعلا نمف :لاق «يرصبلا نسحلا :تلق :لاق ؟ةرصبلا لهأ دوسي نمف لاق .يلاوملا

 ميهاربإ :تلق :لاق ؟ةفوكلا لهأ دوسي نمو «كليو :لاق .يلاوملا نم :تلق :لاق ؟يلاوملا

 يرهز اي كليو :لاق .برعلا نم :تلق :لاق ؟يلاوملا نم مأ برعلا نمف :لاق «يعخنلا

 ربانملا ىلع اهل بطخي ىتح دلبلا اذه يف برعلا ىلع يلاوملا ندوستل هللاو «ينع تجرف

 .(طقس هعيض نمو داس هظفح نم 500 امنإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلق :لاق ءاهتحت برعلاو

 E لكك يبنلا هل اعدو «نآرقلا نامجرتو ةمآلا ربح وهو «مدقت دق (سابع نبا نع) :هلوق

 00 :ريسفتلا ةمئأ هباحبصأ هنع :عوزو «ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا» :لاقو

 .مهريغو سواطو «حابر يبأ نب ءاطعو «ريبج نب ديعسو
 ماض لل ل ا ا .هباحصأ نم مهفتسي (ءالؤه قرف ام) :هلوق

 اوعمس اذإف «فوخ يأ قّرف مهعم لصح هانعمو نآرقلا مكحم نم اًئيش اوعمس اذإف «سانلا

 يذلا بجاولا ناميالا مهنم لصحي ملف .هل نيركنملاك اوضفتنا تافصلا ثيداحأ نم اًئيش

 اذإ :ثيدحب ليئارسإ نع عيكو ثدح :يبهذلا لاق '''نينمؤملا هدابع ىلع ىلاعت هللا هبجوأ

 شمعألا انكردأ :لاقو «عيكو بضغف .عيكو دنع لجر رعشقاف «يسركلا ىلع برلا سلج

 ىلع درلا باتك يف دمحأ نب هللادبع هجرخأ ءاهنوركني الو ثيداحألا هذهب نوثدحي نايفسو

 مهلاح هبشتف ؛هب ناميالا نم بجو ام كرت لوبقلاب هيقلت مدع نم مهعم لصح امبرو .ةيمهجلا
 ملسي الف [85 :ةرقبلا] 4ْضْعَبِب َوُرْفكَتَو بتكلا عجب َنوُيِمْؤُنَفأ# :مهيف هللا لاق نم لاح
 لاق امك نيقيلاو هلك هللا باتكب ناميالا نم a ريحا

 يف َنيِذَلأ اما تدوم أَو بتكلا أ نه تنك تل هني بتكلا كع لأ دلا وه :ىلاعت
 رلعلا ف ااو ها الإ ارا ك او برا و ةا ةا هب هك ع يم هنو و

 نبا مهركذ نيذلا ءالؤهف [۷ :نارمع لآ] 4بينألا اوُبوُأ لإ د51 ابو ایر دنع ْنِم لک -وب اما واو

 وهو «نارقلا نم هانعم اوفرعي مل امب ناميالا نم مهيلع بجو ام اوكرت امهنع هللا يضر سابع
 ىلع هلمحيف هللا دارأ يذلا ىنعملا نم دارملا ريغ هنم مهفي مهضعبو ؛نمؤم هيف باتري ال قح

 ضعب لوأتي نمم مهوحنو «ةيردقلاو ةضفارلاو جراوخلاك ؛عدبلا لهأل ىرج امك ؛هانعم ريغ

 ملسم حيحص يف امك ةيردقلا ةعدب سابع نبا نمز يف عدبلا نم رهظ دقو :نيدحوملا نويع ةرق يف هللا همحر خيشلا لاق )١(
 مهرد نب دعجلا رهظأ كلذ دعب مث ءدقلا يفنب هلوق ىلع رصأ امل كلملادبع نب ماشه هلتق .ناليغ مهتاعد نم لمف و

 6 +. يسبح 1 62 ا .ها .ةكمب ديعلا ةالص دعب ىحضألا ةلا هللادبع ب دلاخ هلتق « اتقف ةيمهجلا ةعدب
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 ؛ميقتسملا طارصلا نع جورخلاو عادتبالا نم عقو ام مهنم عقو دقو «هتعدب ىلع نارقلا تايأ

 . سابع نبا لوق ىنعم نيبي تايآلا ىنعمل مهفيرحتو عدبلا لهأ نم عقاولا نإف

 ىلع ةيعرشلا مولعلا ذخأ مدعو ءمهفلا يف مهروصقو اهلهأ لهج عدبلا هذه ببسو
 قيفوتلاو ءدارملا ةفرعمل ىلاعت هللا مهقفو نيذلا اهانعمل نيفراعلا اهلهأ نم اهيقلتو ءاههجو

 ةقيرط هذهو ءمكحملا ىلإ هباشتملا درو ءاضعب فلاخي ال اهضعب نأب عطقلاو ؛صوصنلا نيب
 . هيلع ءانث يصحن ال دمحلا هللف ؛ناكمو نامز لك يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 هباشتملا ىف فلسلا ءاملع نع درو ام ركذد

 : لاق يي يبنلا نع دوعسم نبا نع - هححصو - مكاحلا جرخأ :روثنملا ردلا يف لاق

 ىلع باوبأ ةعبس نم ناآرقلا لزنف ءدحاو فرح ىلع دحاو باب نم لزني لوألا باتكلا ناك»

 «هلالح اولحأف افاو ‹هراشتمو .مكحمو .مارحو «لالحو ءرمأو «رجر :فرحأ ةعبس

 اولمعاو هلاثمأب اوربتعاو «هنع متيهن امع اوهتناو ءهب مترمأ ام اولعفاف «همارح اومرحو

 . «انبر دنع نم لك هب انمآ اولوقو «ههباشتمب اونمآو همكحمب

 ام وعيت عير مهبول يف نبذل امثل :ىلاعت هلوق يف ةداتق نع ديمح نب دبع جرخأو :لاق

 اوبلطو ؛ةنتفلا اوباصأو ليوأتلا اوأطخأف «ليوأتلا موقلا بلط :لاق [۷ :نارمع لآ] نم َهَبَتَ
e 

 2 مس دع حل

 ىلإ [اهال ٠6١ : ماعنألا] :Fab ر ع ام لت اےک i ىلاعت ل نهنم :لاق
 .تايآلا رخآ نمل 3517-115 ةفاوسالا] # هاي لإ اود 3 كك یصقو# نهنمو تانا تال

 7 ياي

 نبا نع ةّرم نعو «سابع نبا نع حلاص يبأ نع كلام يبأ قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 ‹ نهب لا ىتلا تاخسانلا تامكحملا : مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم سانو دوعسم

 .تاخوسنملا تاهباشتملاو

 ريا يقي وول أ هيل نا دا سلا لووك

TESA ULروسلا حتاوف نه :ةتخاف وبأ لاقف بکا . 

 7 ل لإ 57 هنآ 6 علا و ةرقلا تج ما 0 كلذ ه ملا :نآرقلا جرختسي
 لالحلاو يهنلاو رمآلاو ‹ ضئارفلا نهيف يتاللا نه . ىيحي لاقو .نارمع لآ تج رختسا اهنم

 لا دامعو دودحلاو .مارحلاو
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 مهيف هللا لزنأف .كلذ اوركنأ (َنَّمْحَّرلا» :ركذي هب هللا لوسر شيرق تعمس املو
 # نحل لم وع ع مهو

 # نمرلاب نو

 : لئاسم هيف

 .تافصلاو تاسلا نم ءىش دحجيبب ناميالا مدع : ىلوألا

 كغ را ن: نست : ةيناثلا

 برلا ةجح نهيف «تامكحملا» :لاق ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع ريرج نبا جرخأو
 هيلع تعضو امع فيرحت الو فيرصت اهيف سيل ؛ لطابلاو موصخلا عفدو «دابعلا ةمصعو

 امك دابعلا نهب هللا ىلتبا ءليوأتو فيرحتو فيرصت نهل «قدصلا يف 4س يسم راول

 رخل نع رع الو لطابلا ىلإ نفرصي ال «مارحلاو لالحلاب مهالتبا

 نم سيل هنأل «ٍبتكلا أ نَه :لاق امنإ :نايح نب لتاقم نع متاح يبأ نبا جرخأو

 . «رملا#و هد ملا :انغلب اميف ينعي رم هدم أو نهب ىضري ال نيد لهأ

 .هباشتملا نم هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ نأب رعشي ام اهوحنو راثآلا هذه يف سيلو : تلق

 ٠ .ناهرب الب ىوعد هباشتملا نم اهنأ نم ةافنلا هلاق امو

 : مهيف هللا لزنأف كلذ اوركنأ نمحرلا ركذي ةي هللا لوسر شيرق تعمس املو) هلوق

 د نمل ٌنورْفُحَي مهو : ةداتق نع ريرج نبا ىور ۳١[. :دعرلا] ( # نحيل ورقن مهو

 هللا لوسر دمحم هيلع حلاص ام اذه» بتك اشيرق حلاص نيح ةيبيدحلا نمز ي هللا يبن نأ انل

 اذه .: بتتكا نكلو.:كانملظ .دقل كانلتاق مث هللا لوسر تنك نقل: شيرق وكرشم لاقف هلك
 . مهلتاقن انعد هللا لوسر اي :ِةِْكَي هللا لوسر باحصأ لاقف .هللادبع نب دمحم هيلع حلاص ام

 أ متي# بتاكلا بتك املف هللادبع نب دمحم ىنإ :نوديري امك اوبتكا .ال :لاقف

 كمساب نوبتكي ةيلهاجلا لهأ ناكو .هفرعن الف نمحرلا امأ :شيرق تلاق ١# يلا لآ

 ىور «نوديري امك اوبتكا نكلو .ال :لاق .مهلتاقن انعد !هللا لوسر اي :هباحصأ لاقف .مهللا
 رک اس

 ىيا مولع اولن مما اهم ني كل دف وأ ف كتا کرک 3 لو لاق دفا وع اا

 بام ِهْلِإَو تڪ هيڪ وه الإ َهَلِإ آل َنَر وه لق نل نوری مهو َكَلِإ اتقا
 لأ مشي# :بتك ؛ةيبيدحلا يف اًشيرق هيي هللا لوسر بتاك امل اذه» :لاق [٠۳:دعرلا]

 كمساب الإ بتكن ال ؟نمحرلا ام يردن ال ؛نمحرلا بتكت ال :اولاق 5# جيلا رتا
 ج م عمو م ر

 .ةيآلا ٭ ميلا نور هو : ىلاعت هللا لاق .«مهللا



 . عماسلا مهفي ال امب ثيدحتلا كرت : ةئلاثلا

 . ركنملا دمعتي مل ولو هلوسرو هللا بيذكت ىلإ يضفي هنأ ةلعلا ركذ الا

 .هکلهأ هنأو كلذ نم اًئيش ركنتسا نمل سابع نبا مالك : ةسماخلا

 :اذجاس وعدي ب هللا لوسر ناك لاق امهتع هللا ىظر سابع نبا نع :ءاضيأ یورو

 لزنأف .ىنثم ىنثم وعدي وهو اًدحاو وعدي هنأ معزي اذه :نوكرشملا لاقف .ميحر اي نمحر اي
 م مس ع

 ١٠١[. :ءارسإلا] ةيآلا #يسحلا ءامسألا هل وعدم ام ايأ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق# هللا

 داع خم دام
aS AS AY 
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 ےس r جہ
 .[۸۳ :لحنلا] َنورفکلا مهڪ أو ابنوركتب ف هلل تمعن َنوفرعي ا“ : ىلاعت هللا لوق 5

 («نررفكلا مهڪ اننركني مث هللا َتَمَعن نوری :ىلاعت هللا لوق ا هل زق
 .[۸۳ :لحنلا]

 أ نإف :ريرج نبا لاقو ءاهانعم يف ءاملعلا ضعب ركذ ام هللا همحر فنصملا ركذ

5 0 
 ےس رس او اس ور

 تمعن َنوفِرعِي9 يدسلا نع نايفس نع ركذف «ةمعنلاب ىنعملا يف اوفلتخا ليوأتلا ٠
 ىلاعت هللا ددع ام نأ نوفرعي مهنأ كلذ ىنعم لب نورخآ لاقو .ِِِلي دمحم :لاق ا ورڪ

 نوركني مهنكلو «كلذب مهيلع معنملا وه هللا نأو هللا دنع نم معنلا نم ةروسلا هذه يف هركذ

 ٠ .مهئابآ نع هوثرو مهنأ نومعزيف «كلذ

 ماعنألاو نكاسملا يه :لاق رك دش هلا تمعن َنوفرَعي# :دهاجم نع جرخأو

 : لوقت نأب ءهركنت مث شيرق رافك اذه فرعت «بايثلاو ديدحلا نم ليبارسلاو اهنم نوقزري امو
 ؟کقزر نم :مهل ليق اذإ رافكلا نأ كلذ ىنعم :نورخآ لاقو .هايإ انوُنَرَوَف انئابآل ناك اذه
 . انتهلآ ةعافشب كلذ انقزر : مهلوقب هنوركني مث مهقزري يذلا وه هللا نأب اورقأ

 NT aI ا ل ا

 ‹«ةمج مولع ىلع ةيوتحملا ة ةديفملا ةعيدبلا تافنصملا بحاص .يوغللا يوحنلا ' '"رصم يضاق

 نيعبسو تس ةنس ىفوت .هتقبطو هيوهار نب قاحسإ ىلع ثيدحلا عمسو دادغبب لغتشا
 . نيتئامو

 (يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب نوع نع) فنصملا هركذ ام :نورخآ لاقو

 «يرهزلاو ريبزلا وبأو ةداتق هنعو سابع نباو ةشئاعو هيبأ نع [ىور] دازلا يفوكلا هللادبع وبأ
 دث هَل َتَسْقِن رعي ةئامو نيرشعلا دعب تام :يراخبلا لاق نيعم نباو دمحأ هقثو
 ام نالف الولو ءاذكو اذك ناك ام نالف الول :لجرلا لوقي نأ هايإ مهراكنإ :لاق 4 امورك

 ءاملعلا هركذ ام معت ةيآلا نأ هريغ راتخاو «لوألا لوقلا ريرج نبا راتخاو .اذكو اذك تبصأ

 . ملعأ هللاو باوصلا وهو .اهانعم يف

 ينب ىلوم يكملا ربج نب دهاجم «ينابرلا مامالا :ريسفتلا خيش وه (دهاجم لاق) :هلوق

 سابع نبا ىلع ا تضرع :لوقي اذهاجم تعمس :نوميم نب لضفلا لاق . موزخم

 ةنس ىفوت ؟اهانعم فيكو ؟تلزن فيكو ؟تلزن ميف :هلأسأو ةيآ لك دنع هفقأ ؛تارم ثالث

 .- هللا همحر - ةنس نونامثو ثالث هلو .ةئامو نيتنثا

 .اهيف الإ ءاضقلا ٌلوتي مل هنإف ؛رونيدلا يضاق هلعل )١(



۳0٠ 

 . «يئابآ ْنَع هتنرو يلام اذه :لجّرلا و ام ادا لات

 .«اذگ ُْكَي ْمَل نالف اوّل َنولوُقَي» :هللادبع نب نوع لاقو
 . «انتَهِلآ ٍةَعافَّشي اذه :َنولوُقَي» :ةبيتق نبا لاقو
 نور ضد لاق لا ها نأ ف يللا دلا عيت تح دع ساسلا سا لا

 مدي ةنسلاو باتكلا يف ريثك اذهو :مدقت دقو .ثيدحلا .«رِفاكو يب نمم يدابع

 .هب كرشيو هريغ ىلإ هماعنإ فيضي ْنَم هناحبس

 امم كلذ وحنو ءاقذاح حالملاو ةبيط حيرلا تناك :مهلوقك وه :فلسلا ضعب لاق

 : لئاسم هيف

 .اهراكنإو ةمعنلا ةفرعم ريسفت : ىلوألا

 . ريثك ةنسلأ ىلع راج اذه نأ ةفرعم : ةناكلا

 . ةمعنلل اًداكنإ مالكلا اذه ةيمست : ةئلاثلا

 . بلقلا يف نيدضلا عامتجا : ةعبارلا

 ةيميت نب مالسلادبع 95 ميلحلادبع 7 دمحأ مالسإلا خيش وه (سابعلا وا لاقو) :هلوق

 ءاقستسالا يف ءاج ام باب يف مدقت دقو - دلاخ نب ديز ثيدح دعب - هللا همحر ليلجلا مامإلا

 كرشيو هريغ ىلإ هماعنإ فيضي نم هناحبس مذي ءةنسلاو باتكلا ىف ريثك اذهو :لاق ءاونألاب

 وه انف كلذ ونو داوا حالملاو ؛ةبيط حيرلا تناك :مهلوقك وه فلسلا ضعب لاق .هب

 .ها نيك ةئملا نلح واج

 يذلا هللا ريغ ىلإ معنلا بسن نميف ماع ةيآلا هذه مكح نأ ىلع لدي مالسالا خيش مالكو

 . انه هضعب روكذملا نيرسفملا مالك يف روكذم وه امك «هريغ ىلإ اهبابسأ دنسأو ءاهب معنأ
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 باب - ٤١
 رر و ےس ا

 ۲١[. :ةرقلا] ؟توُمَلَتَم ماو اًذادتأ مب اول الفا :ىلاعت هللا لوق

I AE E KODE EE EDT 

 ؛ هللا 00 اهنم ءيش وأ ةدابعلا عاونأ فرص وه :هلل دنلا لعجو .ريظنلاو لثملا :دنلا

 و ؟مهنع او مهعفني هنأ هوجرو هوعد نميف لودقتعی نيذلا ناثوأآلا ةدبع لاحك

 2 نم َنِذَلأَو مملح ىِلا کیر اودا ُساَنلأ ااا :ىلاعت هلوق قايس يف ةيآلا هذهو

 اقر ا م هب ا EAE ص لدنَأَو ياس ا اشف صر 0 َلَعَج یَا 0 َنوُعمَت

 يف هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق [۲۲ ١7١ :ةرقبلا] )ومل أَو اًدادنأ وني اوُلَمَحَم اق 3

 نب عيبرلا لاق اذكهو .ءاكرش ءالدع :يأ «ادادنأ هب اوُلَمَجَح الَم# :ةيلاعلا وبأ لاق :هريسفت

 دلا ا : ليعامسإو كلام وبأو ىدسلاو ةداتقز: نينأ
 يف ع

 ال يتلا دادنألا نم اًئيش للاب اوكرشت ال :يأ «اًداَدنأ هني أول الف# :سابع نبا لاقو

 يذلا نأ متملع دقو «هريغ مكقزري مكل بر ال مكبر هنأ نوملعت متنأو ءرضت الو عفنت

 ةداتق نعو ةداتق لاق كلذكو .هيف كش ال يذلا قحلا وه هديحوت نم هيلإ لوسرلا مكوعدي

 نيا لاو .هللا ةيصعم يف مهنوعيطت لاجرلا نم ءافكأ :لاق «اًدادنأ وني الع الق :دهاجمو

 : يانغ نا غو ا ا را لا يا ا

 4 بوكت ماو ادادنأ هن ولحم الم :دهاجم لاقو .اًمابشأ :لاق *«داَدنَأ هني أولم الم
 : ةميوكلا الا هذه نعم ىف ايدج ركذوب ا يصتال وة وتلا" ىف دحاو هلا هنأ .ةوملعت لاف

 نب سحب را هللا ا لف فلك ا نه نأ یک اا تابا عقب دنا اب قات وشو
 هنأو «نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب رمأي نأو نهب لمعي نأ تاملك سمخب مالسلا هيلع ايركز

 نهب لمعت نأ تاملك سمخب كرمأ هللا نإ : مالسلا هيلع ىسيع هل لاقف .اهب ئطبي نأ داك

 ىشخأ ينإ ؛يخأ اي :لاقف نيش نأ ناو يفتت فا اماف نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب رمأتو

 تيب يف ليئارسإ ينب ايركز نب ىيحي عمجف :لاق ءيب فسخي وأ بذعأ نأ ينتقبس نإ

 ينرمأ هللا نإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف . فّرُشلا ىلع دعُقو دجسملا ًالتما ىتح «سدقملا

 هب اوكرشت الو هللا اودبعت نأ نالوا : نهب اولمعت نأ مکرماو نهب لمعأ نأ تاملك سمخب

 لمعي لعجف «قرو وأ بهذب هلام صلاخ نم اًدبع ىرتشا لجر لثمك كلذ لثم نإف ءاًئيش
 مكقزرو مكقلخ هللا نإو ؟كلذك هدبع نوكي نأ هّرسَي مكّيأف ءهديس ريغ ىلإ هتلغ يدؤيو
 .تفتلي مل ام هدبع هجول ههجو بصني هللا نإف ةالصلاب مكرمآو ءاًئيش هب اوكرشت الو هودبعاف

 يف كسم نم ةرص هعم لجر لثمك كلذ لثم نإف «مايصلاب مكرماو ءاوتفتلت الف متيلص اذإف
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 ةافَص ىلَع ِلْمّتلا بيب ْنِم ىف َكْرَّشلا َوُه دادنألا» :ةيآلا يف سابع نبا لاق
 لَو ل « يتايحو تالف أَي كتايحو او لوقت نأ وهو . ليلا ا ىف ءاد وس

 ٍلَجَرلا لَو ا اناتآل راذلا یف ا اولو بصويغللا انا اذه بلك

 .كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخ نإو «كسملا حير دجي مهلك ةباصع

 اوبرضيل هومدقو «هقنع ىلإ هيدي اودشف ودعلا هرسأ لجر لثمك كلذ لثم نإف .ةقدصلاب مكرمأو
 كف ىتح ريثكلاو ليلقلاب يدتفي لعجف ؟مكنم يسفن يدتفأ نأ مكل له :مهل لاقف «هقنع

 ىتأف «هرثأ يف اًعارس ودعلا هبلط لجر لثمك كلذ لثم نإف ءاّريثك هللا ركذب مكرمآو ءهسفن

 :لاق .هللا ركذ يف ناك اذإ ناطيشلا نم نوكي ام نصحأ َدبعلا نإو «هيف نّصحتف اًئيصح انصح

 «ةعاطلاو عمسلاو ةعامجلا :نهب ينرمأ هللا «ءسمخب مكرمأ انأو :ةكك هللا لوسر لاقو

 مالسالا ةقبر علخ دقف ربش َدْيق ةعامجلا نم جرخ نم هنإف .هللا ليبس يف داهجلاو «ةرجهلاو

 هللا لوسر اي :اولاق ءمنهج “ىثُج نم وهف ةيلهاجلا ىوعدب اعد نمو «عجاري نأ الإ هقنع نم

 امب مهئامسأب نيملسملا اوعداف «ملسم هنأ معزو ماصو ىلص نإو :لاقف ؟ماصو ىلص نإو

 .«لجو زع هللا دابع نينمؤملا نيملسملا :لجو زع هللا مهامس

 هودبعاف مكقزرو مكقلخ هللا نإ) :هلوق ةيالا هذه يف هنم دهاشلاو «نسح ثيدح اذهو

 دقو «هل كيرش ال هدحو ةدابعلاب ىلاعت هللا ديحوت ىلع ةلاد ةيالا هذهو (اًئيش هب اوكرشت ال

 .ىلوألا قيرطب كلذ ىلع ةلاد يهو ؛عناصلا دوجو ىلع نيرسفملا نم ريثك اهب لدتسا

 :دشنأف كلذ نع ساون وبأ ليسو .اًدج ةريثك نآرقلا يف ماقملا اذه ىلع ةلادلا تايآلاو
 كيلملا عنص ام راثآ ىلإ رظناو.نضرالا تايتى لصات

 كيبسلا بهذلا يه قادحأب تارظان نيجل نم نويع
 نكي هللا سيينا لا نا تناله دحر لا ا ياع

 :زتعملا نبا لاقو

 ؟دحاجلاهدحجي فيك مآ ه لالا ىصعي فيك ءابجع ايف
 تاو هنا يمتنع لات د ا اک يو

 بيبد نم ىفخأ كرشلا وه دادنألا :ةيآلا يف امهنع هللا يضر سابع نبا نعو) :هلوق

 ؛يتايحو نالف اي كتايحو هللاو :لوقت نأ وهو .ليللا ةملظ يف ءادوس ةافص ىلع لمنلا

 لجرلا لوقو «صوصللا اناتأل رادلا ىف طبلا الولو .ءصوصللا اناتأل اذه ةبيلك الول :لوقتو

 هلك اده نداق اه مجم الا ناتو ا لول لج ر لوقو تدعو اللا ا ام .ةهيحاصل
 وهو «كرشلا نم هلك اذه نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نيب (متاح يبأ نبا هاور .كرش

 ىورتو الالاف عومجملا ءيشلا وهو - ميجلا مضب وثج عيمج - اًروصقم ةلغملا ءعاشلا حتفو ميجلا مضب : نجل 10(

 . هيتبكر ىلع سلجي يذلا وه : ثاج عمج - ءابلإ ديدشتو ءاثلا رسكو ميجلا مضب ؛ٌيِنِج» ةملكلا هذه



or 

Eاذه ءانالف اهيف لَّعْجَت ال نالفو هللا ل : ِلْجَّرلا لوقو ت تشو هللا ءا اه  

 د . كلوش هب هل

٤ 

 ينو هححصو هنسحو د هاور هكَرْشَأ ذأ 6

 نم 0 ا 6 هبنتف الو يل 0 ال نمسا رك نعل ىلع مد عقاولا

 اا ىلع كل رذقلا نم لحل ب يدق اميل يصر

 هللا ريغب فلح نما : لاق يڪ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو) :هلوق

 1 .(مكاحلا هححص و هنسحو يذمرتلا هاور  «كرشأ وأ رفك دقف

 وأ نوكت نأ لمتحيو يوارلا نم اكش نوكي نأ يل لمتحي (كرشأ وأ رفك دقف) ا

 نم وه امك «ربكألا رفكلا نود وه يذلا رفكلا نم نوكيو «كرشأو رفك دق نوكيف واولا ىنعمب

 ( . ظفللا اذهب دوعسم نبا نع اذه لثم دروو دادا

 .(«اقداص هريغب فلحأ نأ نم ىلإ بحأ اًبذاك هللاب فلحأ نأل» :دوعسم نبا لاقو) :هلوق

 ناو «رتابکلا نم نيكأ كرشلا نكل رئاكلا نم ةريبك اًيذاك هللاب اعلا نأ مولعملا نمو

 ربكألا ا فيكف رغصألا كروشلا لاح اذه ناك ادإف كلذ نایب مدقت امك رغصأ ناك

 ؟ هب هجئاوح لازنإو ءهيلإ ةبغرلاو « هب ةثاغعتساالاو هللا ريغ ةوعدك الا یف دولخلل بجوملا

 اهذاختاو ءروبقلا ميظعت نم :اهلبق امو نامزألا هذه ىف ةمألا هذه نم رثكألا لاح وه امك

 همساب تينب نم ةدابعل تيملا مساب دهاشملا ءانبو ءدجاسم اهذاختاو ءاهيلع ءانبلاو ءاناثوأ

 ريك الا: كرصلا اذه ىولتلا فيبطع و لامع او :لاؤقألاو يا E و

 لضوي: اهو ةكرشلا اذه. رغ. نقلا م ميظعلا نارقلا هيلع لد ام اوكرتو «هللا هرفغي ال يذلا

 ني مهين ماتي َكِيَلوَأ هاب 1 اک ا یراق ني ا ن هللا ا . هيلإ
 0 لس رس ر ما مار او ٠ مل وز ہل ھر 4 ص وح رسم
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 ظ لاقو ]1۸ : نجلا ] ارح ملأ م اوعي الق هَل ًَ لا ا ناو ا لاق دقو u راد يف

 هنم مقتني نأ ردقي هنأ دقتعي يذلا هب فولحملاب مسقلاب هلوق فلاحلا ديكأت وه امنإ :هنم دصقلاو نيميلا ةقيقح نأل كلذو )١(

 ءايلوألاو ىتوملا نم ةنومظعي نمب اوفلحتسا اذإف «نيلابم ريغ اًبذك هللاب نوفلحي ةماعلا رثكأ ىرت كلذلو ءاّيذاك ناك نإ هبقاعيو

 افوخ اهب نوحضي « ةعفنم نم هيلع نوصرحي ام ضعب باهذ كلذ يف ناك نإو اوقدصو اوعكعكت فرصتلاو رسلا هل نودقتعيو

 رجل ةينثولا دباعملا هذه ةندس اهعيذي ةبوذكم تاياكحب اذه مهداقتعا نودكؤيو .مهيف يلولا كلذ فرصتو ماقتناو باقع نم

 مسقأف هللاب هنم قورسملا هفلحتساف اهلكأو «ةحلمم ةكمس قرس الجر نأ نوكحيف «مهئايلوأ يف ةماعلا داقتعا يف يداملا عفنلا

 تقبس ىتح مسالا ظفلي ناك امف «يودبلا دمحأب هفلحتساف «ءيش هل لصحي ملف ءاهري ملو اهذخأي مل هنأب تارم ثالث هللاب

 .ميكحلا زيزعلا مويقلا يحلا هللا نم ردقأو زعأو ريغأ يودبلا نأ داقتعا مهنم كلذو ءاهظفلو هنطب ١ نم ةكمسلا
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 الد :دوعسم نبأ لاقو

 نالف َءاشو هللا َءاش ام :اولوقت ال :لاق ةي ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةفيذخ نعو

 . حيحص دنسب دواد أ هاور , «نالف َءاش مث هللا َءاش ام : اولوق نکلو

 £o 14 ٤ م 7 0007 ٠ س و : ا

 . (اقداص ه ريعد فلحا نم ىلإ بح ا ابذ اک هلل اب فلح ا ن

 هللاب :لوقي نأ زوجيو .كبو هللاب ذوعأ :لوقي نأ هركي هنأ يِعْحَّنلا ميهاربإ نع ءاجو

 [١٠١١5:نجلا] اسر لو اص کک ُكِيَمَأ ال ین لف © ادعا هيب رشا آلي یر وعدا اإ لق :ىلاعت
 امب هولماعف هلك هسفن نع هب ربخأو ةمألا هب غلب ام اوفلاخف رمألا اوسكع نوكرشملا ءالؤهو

 : مهلئاق لاق ىتح هللا ريغ ىلع قلعتلاو هللاب كرشلا نم هنع مهاهن

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هب ذولأ نم يل ام قلخلا مركأ اي

SEI ES)مدقلا ةلز اي :لقف الإو ؛الضف  
 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهقتربضو ايندلا كدوج نم نإف
 رظناو «هللا ريغب هذايلو هذايعب الإ هل ةاجن ال هنأ دقتعا ثيح ميظعلا لهجلا اذه ىلإ رظناف

 امك ينورطت ال :هلوقب ةي هنع ىهن يذلا ءارطالا يف دحلا زواجت يذلا ميظعلا ءارطالا اذه ىلإ
 لاو و كلام هاور هلوسرو هللادبع اولوقف دبع انأ امنإ «ميرم نبا ىراصنلا تا

 ر
peو ممم ماسر و2 مسد و كو رک ر رس عرس 7 مس رک ر  aرر ر ودر م و  

 ٠١[. :ماعنألا] 4 كام نإ 1 وفا الو ٌبيغلا ملعأ الو هللا نياَرح ىدنِع کل لوقأ ال لق# : ىلاعت

 هلوقي يذلا اذهو .هلوسرو هلل ةداحملاو ةنسلاو باتكلل ةميظعلا ةضراعملا هذه ىلإ رظناف
aا ا  : 

 هذه ةءارف اوأرو .ةفرعملاو ملعلا نوعدي نمم اًصوصخ ريثك سوفن يف يذلا وه رعاشلا اذه

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف «تابرقلا نم اهميظعتو كلذل اهوحنو ةموظنملا

 . (حيحص دنسب دواد وبا هاور «نالف ءاش مث ؛ هللا ءاش ام :اولوق نكلو

 ا تيفو ا د :قارطسملا وانس اك وا لا نال لوو

 لثم - رغصألا ىف ناك نإ ؛كرش قلاخلاب قولخملا ةيوستو . اًبيقعت الو اًبيترت يضتقت الف . عمجلا

 لات :ةرخآلا رادلا يف مهنع ىلاعت هللا لاق امك .ربكأ وهف ربكألا يف ناك نإو ءرغصأ وهف - اذه
 - رم لس ساحر ا ر و A راو ہد

 نإف .مثب فوطعملا فالخب [48:97:ءارعشلا] نييلعلا بر مکیوش ذل © نيم للص یل امك نإ

 نأ روجيو . كبو هلل اب فا :نحرلا لوقي نأ هركي هنأ ىعخنلا ميهاربإ نع ءاجو) : هلوق

 يفو ءايبنألا ثيداحأ باتك يف مَيَم بكل يف ْرْكدأَول : ىلاعت هللا لوق باب يف رمع نع سابع نبا نع يراخبلا هاور (1)
 . انالق:تيرطأ :: لوقت 181:4 نع ج مقل ىف ئاختا لاق محا اذإ .ىترلا ىف نختار باب يف دودخلا تاك
 .هحدم ىف تطرفأف هتح دم

 ىلع بظاوي هنإف «رثكأ مهضعب اهمظع امبرو نآرقلا ةلزنمب سانلا دنع يه يتلا «ةدربلاب ةروهشملا هتديصق يف يريصوبلا وه (؟)
 .نآرقلا ةءارق ىلع بظاوي امم رثكأ اهتءارق
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 .«نالفو هللا الول :اولوقت الو «نالف مث هللا الول :لوقيو :لاق .كب مث

 : لئاسم هيف

 .دادنألا يف ةرقبلا ةيآ ريسفت : ىلوألا

 .رغصألا معت اهنأ ربكألا كرشلا يف ةلزانلا ةيالا نورسفي ةباحصلا نأ : ةيناثلا

 . كرش هللا ريغب فلحلا نأ : ةثلاثلا

 سرلا لا نم رکا وينفذ اع هلا ريقي اخ اأ ا

 . ظفللا يف ّمُثو واولا نيب قرفلا الا

 .(نالفو هللا الول اولوقت الو .نالف مث هللا الول :لوقيو :لاق «كب مث هللاب :لوقي
 رضاحلا يحلا يف وه امنإ اذه «كلذ نم زوجي ال امو زوجي ام نيب قرفلا مدقت دقو

 تاومألا قح يف امأو كلذ لثم هقح يف يرجي يذلا وهو .ءيشلا يف ببسو ةردق هل يذلا

 ءيش مهقح يف لاقي الف ءرض الو عفن ىلع مهل ةردق الو مهوعدي نمب مهل ساسحإ ال نيذلا

 هناب يدانيو كلذ نيبي نارقلاو ؛هوجولا نم هجوب ام ءىشب هيلع قلعتلا زوجي الف .كلذ نم

 ءرهاظلا وأ نطابلا هلمع وأ هلوقب دحأ مهيلإ بغر وأ ؛كلذ نم اًئيش اولئُس اذإ ةهلآ مهلعجي
 . قيفوتلا هللابو هنيد نم ةريصب ىلع راص همهف قزرو نارقلا ربدت نمف

 :هلوق يف مهضعب اهركذ بابسأب ذخؤي امنإو اًرسق ذخؤي ال ملعلاو

 ناي اا ف يق قلبين انو ةعسب الإ علعلا لات نل ىا

 نافذ ل ےظو هد تا ةاتيثراو ةغلبو داهتجاو ‹«صرحو ءاكذ

 وهف هليصحت يف هسفن بعتأو ؛ظفحلاو مهفلا ىلاعت هللا هقزر نم ةتسلا هذه نم مظعأو

 َكَيلَع هلأ لصف تاکو ممن نكت م ام َكَمَلَعَو# :ىلاعت لاق امك .هدابع نم ءاش نمل قفوملا
 | ١١[. :ءاسنلا] اًميِظَع

 :لاق ثيح ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةماّلعلا نسحأ دقلو
 هوم شو لتاق ءاد ليهيسمعلاو

 ةنس نم وأ ءنآرقلا نم صن
 اهلام .ثالث ماسقأ ملعلاو

 هلعفو هلالا فاصوأب ملع

 هدنيد وه .ىذلا ىهتلاو رخآلاو

 یا لاو ناوقلا ا لا

 ناقفتم بيكرتلا يف نارمأ
 E E EE يبيح
 نايبت وذ قحلاو «عبار نم
 نيم اا ءامهيسالا اکر

 نالا ةع للا موي هؤازجو

 نارقلاب يلا ف تاج
IR EE 



۳0٦ 

 باب - ۳
 هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام

 2 م

 هللاب هل فلخ ْنَم < .مكِئابآب اوفِلْحَت ال١ :لاق ةي هللا لوسر نأ رمع نبا نع

 دنسب هجام نبا هاور هللا َنِم َسِيَلَف َضْرَي ْمَل ْنَمو ءَضْرَيَلَف لاب هل فِلَُح ْنَمو ءقَدَصُيلف

 . (هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب) :هلوق

 هل فلح نم مکئاباب اوفلحت ال» :لاق ويی هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع)

 دنسب هجام نبا هاور هللا نم سيلف ضري مل نمو «ضريلف هللاب هل فلُح نمو .قدصيلف هللا
 ا

 .اًمومع هللا ريغب فلحلا نع يهنلا مدقت (مكئاباب اوفلحت ال) : هلوق

 e E Rh E yg EA : هلوق

 وفلل :لاقو ١١9[ :ةبوتلا] *َنيِقِيدَصلَأ مم اكو هنأ اوقنأ اوما .ترنلا اات لا لاق

 ْنَم أ و :ىلاعت لاق امك ل :دمحم] 4ل اح ناكل هلأ اوف
 هه َكِتلْوَأَو es ساو بككلاو ْدَكِبَلَلاَو آلا ِوَوَْلاَو هاب َنَماَء

 .[۱۷۷ :ةرقبلا] © َنوُفَّنَمْل

 هل نكي مل اذإ امأ (هللا نم سيلف ضري مل نمو «ضريلف هللاب هل فلخ نم) :هلوقو

 ناك اذإ امأو ءاضرلا هيلع بجي هنأ بير الف هفلحأف نيميلا الإ همصخ ىلع ةعيرشلا مكحب

 قح نم اذهف «كلذ وحنو ضعبل مهضعب نم تاراذتعالا يف عقي دق امم سانلا نيب يرجي اميف

 نأ :هيلع هقح نمو ةمهت نم اًنربتم وأ اًرذتعم هل فلح اذإ هنم لبقي نأ :ملسملا ىلع ملسملا

 ةملكب ننظت الو و

 .المحم ريخلا ىف : اهل دجت تنأو اًرش ملسم نم تجرخ

 ىفخي ال ام هللا اهبحي يتلا حلاصملا نم كلذ ريغو eT ةفلألاو عضاوتلا نم :هيفو

 نسح يف لخدي هنإ مث ءهللا ةعاط ىلع بولقلا عامتجا بابسأ نم كلذو .مهف هل نم ىلع
 .قالخألا مراكم نم وهو ''ثيدحلا يف امك .دبعلا نازيم يف عضوي ام لقثأ وه يذلا قلخلا

 .هدابع قوقحو هقوقحب مايقلا نم :ىلاعت هللا عم كحلصي ام هسفنل حصانلا اهيأ لمأتف

 ام ررضلا نم هيف نإف «مهيلع عفرتلاو مهنع ضابقنالا كرتو «نيملسملا ىلع رورسلا لاخدإو

 يف لقثأ ءيش نم ام» : لاق يي يبنلا نأ هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع «نابح نباو - حيحص نسح :لاقو - يذمرتلا هاور )١(

 ات دوا نأ هاوو اءيذبلا شالا ضغبيل هللا نإو «نسح قلخ نم ةمايقلا مر نمؤملا نازيم
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 : لئاسم هيف

 . ىضري نأ هللاب هل فولحملل رمألا : ةيناثلا

 بتك يف روكذم اهيف درو ام ركذو رومألا هذه طسبو .لايخلاب رودي الو لابلاب رطخي ال

 هللاو :نيكييملا فيعضلا هذبعل نيعملاو قفوملا هللاو . هلقع لامكو 6١ هنيد روفو ىلع لد . كلذ

 . ملعأ



 باب - ۳
 تيشو هللا ءاش ام :لوق

 هللا ءاش ام :َنولوقت ءَنوكرْشت مَنِ : لاف لك يلا ا نال: 1 ةلق مع
E SATE CO OTٌبرَو :اولوقي نأ اوفِلْحَي ْنَأ اودارأ اذإ هلي ا  

 .هححصو يئاسنلا هاور ا اولوقي نأ . ةبعكلا

 :(كقيكو هللا ءاش ام لوق باب) : هلوق

 ؛تئشو هللا ءاش ام :نولوقت .نوكرشت مكنإ :لاقف يب يبنلا ىتأ اًيدوهي نأ» ةليتف نع)
 نأو ةبعكلا برو :اولوقي نأ اوفلحي نأ اودارأ اذإ يب يبنلا مهرمأف .ةبعكلاو :نولوقتو

 .(هححصو يئاسنلا هاور «تئش مث هللا ءاش ام :اولوقي

 ثيدح اهل «ةرجاهم ةيباحص ةيراصنألا يفيص تنب - ةرغصم ةانثمب - (ةليتق نع) :هلوق

 . يفعجلا راسي نب هللا دبع اهنع هاورو .بابلا يف روكذملا وهو «يئاسنلا ننس يف

 عم «ةبعكلاب فلحلا نع يهنلا نايب :هيفو ناك نم اتئاك هب ءاج امم قحلا لوبق :هيفو

 هللاب كرشلا نع يهنلا نأ نيبي اذهو «ةضيرف ةرمعلاو جحلاب اهدصقو اهجح يتلا هللا تيب اهنأ

 يف هللا تيب يه ىتلا ةبعكلل الو ‹لسرم يبن الو برقم كلمل ال .ءيش هنم حلصي ال ماع

 الإ هيلع ردقي ال ام اهلاؤسو ةبعكلاب فلحلا نم مويلا سانلا نم عقو ام ىرت تنأو «هضرأ
 ةدابعلاو اهب فاوطلا هدابعل هللا عرش امنإو «عفنت الو رضت ال ةبعكلا نأ مولعملا نمو «هللا

 هيأ: مف .عونمم اهؤاعدو اهب فلحلاو عورشم اهب فاوطلاف :ةلبق ةمألل اهلعجو ءاهدنع

 «ماعنألاك مه نيذلا سانلا ةلهج نم كفلاخ نم كفلاخ نإو «عنمي امو عرش ام نيب فلكملا

eاليبس  . 
 هتئيشمف ةئيشم هل ثناك نإو دبعلاو (تئشو هللا ءاش ام :نولوقت .. لوكرشت ت مكنإ) :

 ىلاعت لاق امك «هءاش دق هللا ناك اذإ الإ اًئيش ءاشي نأ ىلع هل ةردق الو رفا يشمل اب

 :هلوقو [۲۹۰۲۸: ریوکتلا] ییا بر لآ س نأ لإ نوما امو © قس نأ کیم م نمل»

 E OPI GT OT EO 13 دع
 .[۰ «۲۹:ناسنالا] اک

 دبعلل نوتبثي نيذلا ردقلا ةافث ةلزتعملاو ةيردقلا ىلع درلا :ثيداحألاو تايآلا هذه يفو
 ين هاج اماياب يف مارت لدي ام ياسر .هءاشو دبعلا نم ىلاعت هللا هدارأ ام فلاخت ةئيشم

 .ةمألا هذه سوجم مهنأو ,ىلاعت هللا ءاش نإ «ردقلا يركنم

 نأ اودقتعاو «هريغو بابلا اذه يف ةنسلاو باتكلاب اوكسمتف ةعامجلاو ةنسلا لهأ اها
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 :لاقف تشو هللا َءاش ام :ِلك شلل لاق الجر نأ :سابع نبا نع اًضيأ هلو

 .«هدحو هللا ًءاش ام لب ءاذن هلل ينتلَعَجأ»

 ا | :لاق - اهمأل ةشئاع يخأ - ليفّطلا نع :هجام نبالو

 لاعفأ نم ؛هفلاخي امو هللا هعرش ام قفاوي امم ءىش لك ىف ىلاعت هللا ةئيشمل ةعبات دبعلا ةئيشم

 ههرك هفلاخ امو ا هيضر اي ام قفاو ام امف و هللا ةئيشمب لكلاف .مهلاوقأو دابعلا

 TT 7 مكنإا ا لال نيل 5 كرش ةبعكلاب فلحلا نأ نايب :هيفو ۷

 ءاش ام :ِهلكَي يبنلل لاق الجر نأ :''"امهنع هللا يضر سابع نتا نع 'اضيأ ةلو) لوق

 1 . («هدحو هللا E ينتلعجأ» : لاق ‹تئشو هللا

 .واولاب فطعلا يف ةيوستلا دوجول كرش اذه نأ نم مدقت ام ررقي اذه

 دقف رغصألا كرشلا يف ولو هللاب دبعلا ىّوس نم نأ نايب :هيف (اًدن هلل ينتلعجأ) : هلوقو

 امو «ةدابع نم ىلاعت هللاب صتخي امم «نولهاجلا هلوقي امل افالخ «ىبأ مأ ءاش ءهلل اذن هلعج

 .نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نمو .هيعونب كرشلا نم هنع يهنلا بجي

 مئانلا ىري اميف تيأر» :لاق - اهمأل ةشئاع يخأ - 2 نع هجام نبالو) : لوق

 متنأل مكنإ :تلق ءدوهيلا نحن :اولاق ؟متنأ نم :تلقف ؛دوهيلا نم رفن ىلع تيتأ ينأك

 ءاش ام :نولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإو :اولاق :هللا نبا ريزع نولوقت مكنأ الول «موقلا

 : تلق ءىراصنلا نحن :اولاق ؟متنأ نم : تلقف ىراصنلا نم رفنب تررم مث «دمحم ءاشو هللا

 مكنأ الول موقلا متنأل مكنإو :اولاق ؛هللا نبا حيسملا :نولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإ

 لكم يبنلا تيتأ مث «تربخأ نم اهب تربخأ تحبصأ املف ءدمحم ءاشو هللا ءاش ام :نولوقت

 امأ :لاق مث .هيلع ىنثأو هللا دمحف :لاق .معن :تلق ؟اًدحأ اهب تربخأ له :لاقف هتربخأف

 نأ اكو اذك ينعنمي ناك ةملك متلق مكنإو ءمكنم ربخأ نم اهب ربخأ ايؤر ىأر اًليفط نإف ؛دعب

 .(«هدحو هللا ءاش ام :اولوق نكلو «دمحم ءاشو هللا ءاش ام :اولوقت الف .اهنع مكاهنأ

 ةشئاع وخأ ةربخَس نب هللادبع نب ليفطلا وه (- اهمأل ةشئ ةشئاع يخأ - ليفطلا نع) :هلوق

 .بابلا يف فنصملا هركذ ام وهو «هجام نبا دنع ثيدح هل يباحص «اهمآل

 .هقاسو - سابع نبا نع مصألا نب ديزي نع - حلجألا نع يروثلا ديعس نب نايفس لاقو . ٠١4 ص ١ ج :ريثك نبا لاق )١(

 بانجل ةيامحو ةنايص هلك اذهو .هنع حلجألا نع سنوي نب ىسيع ثيدح نم هجام نباو يئاسنلا هجرخأو هيودرم نبا هاور

 .ملعأ هللاو .ديحوتلا

 ليفطلا نع شارح نب يعبر نع ريمع نب كلملا دبع انثدح : ةملس نب دامح لاقو ٠١5. ص ١ ج :ريسفتلا يف ريثك نبا لاق (۲)

 رخآ هجو نم هجام نبا هجرخأو .ةيآلا ريسفت يف هيودرم نبا هاور اذكه :لاق مث - هقاسو - اهمأل ةشئاع يخأ ةربخس نبا

 .هوحنب هب ريمع نب كلملادبع نع
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 ْمُكَّنِإَو :اولاق .هللا نبا رْيَرُع :َنولوقت ْمُكَنَأ اَلْوَل ُمْوَقلا ا ا
 ىَراصّنلا َنِم رب ُتْرَرَم مث ديم ءاشو هللا ءاك اد د ر منا الو مقلم

 مْوَقلا منال كنو :اولاق .هللا نبا حيسملا :َنولوقت ْمُكَنَأ اَلْوَل ُمْوَقلا منَ مك : تلم

 من ٌتْرَيْخَأ ْنَم اهب ُتْرَبْخَأ ٌتْحَبْصَأ اّمَلَف .ٌدَّمَحُم ءاشو هللا ءاش ام :َنولوقت 5
 وع هَ ےس

 ناو هللا دحق لاف معن : ٌتْلُق ؟اًدَحَأ اهب تيخأ له لاف را

 ناک َةَمِلَك مثل ْمكْنِإو مكن ربحا ْنَم اهب َرَبْخَأ اؤر ىأَر اًيَمَط ناف ٍ؛ُكْعَب نأ لاف 1 ا
 EE N EE O (ةقوباذك ين

 ع هللا

 هللا ءاش ام :اولوقي نأ مهاهنف .اهاضتقمب لمعو ةي هللا لوسر اهرقأ .قح ايؤرلا هذهو

 .«هدحو هللا ءاش ام" :اولوقي نأ مهرمأو «دمحم ءاشو

 اذه نأ كتير الو: ..4ةدحو: هللا -غاش اما ةاولوقي نأ هيف مهرمأ :هلبق يذلاو ثيدحلا اذهو

 حيرصتلا هيف نأل «نالف ءاش مث» :اولوقي نأ نم كرشلا نع دعبأو صالخالا يف لمكأ

 ماقم يف لامكلا بتارم ىلعأ 7 راتخي ريصبلاف ءهجو لك نم ديدنتلل يفانملا ديحوتلاب

 . صالخالاو ديحوتلا

 هعنمي ناك هنأ» :قرطلا ضعب يف درو (اهنع مكاهنأ نأ اذكو اذك ينعنمي 00 : هلوق

 نع ىهنف ی مهبطخ «هايؤر نع ليفطلا هب هثدح يذلا ثيدحلا اذه 000 '"(مهنم ءايحلا

 غالبلا غلبو ءةمعنلا هب هل متأو نيدلا هل هللا لمكأ ىتح مهغلبي هب لاز امف اغيل انهن كلذ

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص «نيبملا

 "يونا 1 فب اور اقيم نم دوج هعمل« E هلت نع نقار

 .'*'يهاونلاو رماوألا غيلبت يف ءايحلا امأ هغلب هيلإ ىحوأ املف . اًئيش اهيف هيلإ ىحوأ هللا نكي مل هنأ ةَ هعنمي ناك يذلا لعل (1)

 يهو حراشلا اهركذ يتلا ةياورلا نع باوجلاو ءديج مالك اذه :لوقأ .خلإ «يهاونلاو رماوألا غيلبت يف ءايحلا امأ» :هلوق (#)

 ةالصلا هيلع ناك هنأ كلذ ىنعمف ةياورلا هذه تحص نإ :لاقُي نأ (مهنم ءايحلا هعنمي ناك هنأ قرطلا ضعب ىف درو) :هلوق

 يهنلاب يحولا هءاج املف .هكرت نسحتسي وه ناك نإو .هنع يهني نأ هيلإ خوي مل ءيش نع مهاهني نأ مهنم ييحتسي مالسلاو

 تأطاوت امل ناضمر نم رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل سامتلاب ةي مهرمأ امك ميلاد رع ماه روحا LR تيببي هع

 .ةروكذملا عبسلا يف داهتجالا ديزم ةيعرشل اًببس كلذ ناكو رخاوألا عبسلا يف اهنأ ىلع مهايؤر

 لثم ءيجت تناك يتلا ايؤرلا نم ار ىف تيدي وقر ع ا ا اذه (۲)

 ةوبنلا ةدم ىلإ ةبسنلاب يهو .رهشأ ةتس رودلا كلذ ناكو «يحولا يقلتل هيف هللا هئيهي ناك يذلا رودلا يف كلذو . حبصلا قلف

 .ملعا هللاو .اهنم اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةنس نيرشعلاو ةثالثلا



 : ىلوألا

 ةةيناثلا

 :ةثلاثلا

 ا

 :ةسداسلا

571١ 

 ت كرشلاب هولا ةنرد

 . ىوه هل ناك اذإ ناسنإلا مهف

 اق ْنَمِب َفِيَكَف ءاّدِن هلل يِتاَعَجَأ» :ِهلك هلوق
 .هدعب نيتيبلاو 4ءلاوِس

 .«اذگو اذگ ينعنمي» رك ام رل اذه نأ

 .يحولا ماسقأ نم ةحلاصلا ايؤرلا نأ

 .ماكحألا ضعب عرشل اًببس نوكت دق اهنأ

 C1 ل "اه 92

 هللاو .اًيهنو اًرمأ يحولاب تبثي ام اهب تبثي «يحو يهف مانم ايؤر تناك نإو :تلق
 ع

 .ملعا

wem ey | جوده 

 لوق نأ مالكلا اذهب هللا همحر دماح خيشلا ديري . خلإ «ةوبنلا لبق ىري ناك اّمع هيي يبنلا هب ربخي امنإ ثيدحلا اذه» :هلوق (#)

 لب كلذك رمألا سيلو ءىضمو عقو دق امع ربخ هنأ «ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج اهنأ ةحلاصلا ايؤرلا نع يب يبنلا
 ديفت اهنأو لبقتسملاو ىضاملا ىف ايؤرلا سنج نع ربخلا لَك ىبنلا دارم نأ ىلع لدت بابلا اذه ىف ةدراولا تاياورلا

 يف تاياورلا تا ا 0 «تابيغملا نع رابخالا لا ةوبنلا ءازجأ نم ءزج اهتدئاف نأو ىرشبلا اهب لصحتو

 اًءزج نيعبس نم ءزج اهضعب يفو !ًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج اهضعب يفو ءاًءزج نيعبرأو ةسمخ نم ءزج اهضعب يفف كلذ
 نأ ملعأ هللاو عونتلا هجوو ءاهنع تارابعلا عونتت مل دماح خيشلا هلاق ام دارملا ناك ولو كلذ ريغ اهضعب يفو «ةوبنلا نم

 ايؤرلا قدص ىلع ةلادلا ,دهاوشلاو نئارقلا نم هايؤر فنتكي امو يئارلا حالص بسحب فلتخت اهتاذ دح يف ةحلاصلا ايؤرلا

 اذه نأ ىلإ يربطلا راشأ يضاقلا لاق) :هصن ام ملسم حرش يف هللا همحر يوونلا لاق هانركذ ام ىلع ءاملعلا صن دقو

 نيعبس نم ءزج قسافلاو اًءزج نيعبرأو ةتس نم اًءزج هايؤر نوكت حلاصلا ءرملاف يئارلا لاح فالتخا ىلإ عجار فالتخالا

 ملعلا لهأ ضعب نع يباطخلا نع لقن مث (نيعبرأو ةتس نم ءزج يلجلاو نيعبس نم ءزج اهنم يفخلا نأ دارملا ليقو ءاًءْزج

 ةوبنلا نم هب زيمو هل لصح امم اًهبش تامانملل نأ دارملا ليقو) :هصن ام يرزاملا نع لقن مث «دماح خيشلا هلاق ام وحن

 .ملعأ هللاو ىهتنا (نيعبرأو ةتس نم ءزجب
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 باب - 5
 هللا ىذآ دقف ّرهدلا ّبَس نم

 كلب مه امو ٌرْهَدلَأ لإ ام امو او تومن ايدل انا الإ یه اَم اولاقو# :ىلاعت هللا لوقو

 ۲١[. :ةيثاجلا] *َنوْنُظَي الإ م نإ ولع نم

 . (هللا ىذا دقف رهدلا بس نم باب) :هلوق

 174 ةةفاحلا] OE CO OO لا نا الإ نه ان الار E لنا لوقو
 يكرشم نم مهقفاو نمو رافكلا ةيرهد نع ىلاعت ربخي :هريسفت يف ريثك نبا دامعلا لاق

 هذه الإ مث ام رها الإ اكلي امو اَيَعَو تومن ايدل اًنثايح الإ ىه ام ْاولاََوأ# داعملا راكنإ يف برعلا
 برعلا وكرشم هلوقي اذهو «ةمايق الو داعم مث امو ؛نورخآ شيعيو موق تومي «رادلا

 لوقتو «ةعجرلاو ةءادبلا نوركني مهو «مهنم نويهلالا ةفسالفلا هلوقيو «داعملل نوركنملا

 ةنس فلأ نيثالثو ةتس لك يف نأ نودقتعملا ,عناصلل نوركنملا ؛ةيرودلا ةيرهدلا ةفسالفلا

 لوقعملا اورباكف ؛ىهانتت ال تارم رركت دق اذه نأ اومعزو «هيلع ناك ام ىلإ ءيش لك دوعي

 نإ راع نم كلب مل امر :ىلاعت هللا لاق هَل لإ اكل مول :اولاق اذهلو .لوقنملا اوبذكو
 دواد وبأو حيحصلا ابحاص هجرخأ يذلا ثيدحلا امأف «نوليختيو نومهوتي :يأ يدرب لإ م

 لاق :لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس ةياور نم يئاسنلاو
 : ةا هللا لوسر

 ليللا بلقأ ءرمألا يديب ءرهدلا انأو رهدلا بشي ؛مدآ نبا ينيذؤي :ىلاعت هللا لوقي»

 ةبيخ اي :مدآ نبا لقي ال» ةياور يفو «رهدلا انأ ينإف رهدلا اوبست ال١ ةياور يفو : اراها

 .ها «امهتضبق تئش اذإف ؛راهنلاو ليللا لسرأ ءرهدلا انأ ينإف ءرهدلا

 نع هجوأ نم رمعم قيرط نم هاجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح :ةنسلا حرش يف لاق
 اوناك مهنأل «لزاونلا دنع هبس :يأ رهدلا مذ اهنأش نم ناك برعلا نأ هانعمو :لاق ةريره يبأ

 ؛رهدلا مهدابأو رهدلا عراوق مهتباصأ :نولوقيف هراكملاو بئاصملا نم مهبيصي ام هيلإ نوبسني

 ذإ لجو زع هللا ىلإ اهبس عجرم ناكف اهلعاف اوبس دئادشلا نم مهلان ام رهدلا ىلإ اوفاضأ اذإف

 .راصتخاب ها .رهدلا بس نع اوهنف اهنوعنصي يتلا رومألل ةقيقحلا يف لعافلا وه
 ةيلهاجلا لهآ ناك :لاق .؟قيرطلا اذهب اًدج بيرغ قايسب ريرج نبا هدروأ دقو

 .«هراهنو هليل بلقأ» ريثك نبا يف )١(
 .يوغبلا ريسفت يف يهو .انيديأب ةعوبطملا ريثك نبا خسن يف سيل ةياورلا هذه (۲)
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 مَا نبا ينيذؤُي :ىلاعت هللا لاق» :لاق ايب يبنلا نع ةريره يا نم محملا ل

NEEَراهّتلاو يللا ا رهدلا . 

 o رص ل

 .(ُرُهَّدلا ره هللا نإ :ةهذلا اوست الا ةو يفو

 :هباتك يف هللا لاقف ءانييحيو انتيميو انكلهي يذلا وهو «راهنلاو ليلا انكلهي امنإ :نولوقي

 :لجو زع هللا لاقف .رهدلا نوبسيو , # مهل لإ ا انو E ايدل انشای لإ نه > ام اوُلاَقو#

 .«راهنلاو ليللا بلقأ ءرمألا يديب «رهدلا ااو رهدلا يسن مدا نبا ينيذڙي)»

 . هلثم ةنييع نبا نع نامعنلا نب جيرس نع روصنم نب دمحأ نع متاح يبأ نبا هاور اذكو

 هللا لوسر تعمس ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع بهو نبا نع سنوي نع ىور مث
 هجرخأو .«راهنلاو ليللا يديب ءرهدلا انأو رهدلا مدآ نبا بسي :ىلاعت هللا لوقي» :لوقي للي

 ديزي نب سنوي ثيدح نم يئاسنلاو حيحصلا بحاص

 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع «نمحرلادبع نب ءالعلا نع قاحسإ نب دمحم لاقو

 .هارهداو :لوقي «يدبع ينبسيو «ينطعي ملف يدبع تضرقتسا : لجو زع هللا لوقي» :لاق لك

 .(رهدلا انأو

 وه هللا نإف رهدلا اوبست ال :هلوق ريسفت يف ةمئألا نم امهريغو ديبع وبأو يعفاشلا لاق

 ءرهدلا ةبيخ اي :اولاق ةبكن وأ ءالب وأ ةدش مهباصأ اذإ اهتيلهاج يف برعلا تناك «رهدلا

 هللا اوبس امنإ مهنأكف .ىلاعت هللا وه اهلعاف امنإو ءهنوبسيو رهدلا ىلإ لاعفألا كلت نودنسيف

 وه هللا نأل ؛رابتعالا اذهب رهدلا بس نع ىهن اذهلف «ةقيقحلا يف كلذ لعاف هنأل «هناحبس

 - دارملا وهو - هريسفت يف ليق ام نسحأ اذه «لاعفألا كلت هيلإ نودنسيو هنونعي يذلا رهدلا

 . ملعأ هللاو

 ىنسحلا ءامسألا نم «رهدلا» مهّدع يف ةيرهاظلا نم هوحن احن نمو مزح نبا طلغ دقو

 .ها .ثيدحلا اذه نم اذخأ

 هبحي امب هيف ىلاعت هفرصت هبيلقتو «راهنلاو ليللا ُبْلقَأ) :هلوقب ثيدحلا يف هانعم نيب دقو

 .هنوهركيو سانلا
 .(رمألا يديب» هلوق يهو «ىلاعت هللا همحر فنصملا اهركذي مل ةدايز ثيدحلا اذه يفو

 .(«رهدلا وه هللا نإف رهدلا اوبست ال١ ةياور ىفو) :هلوق

 ليللا بلقأ ؛رهدلا انأو» :هلوق نم ثيدحلا يف هب حرص ام وه :ةياورلا هذه ىنعم
 ال «ةمكحو ىلاعت هنم ملعب «هريبدتو هللا ةدارإب رشو ريخ نم هيف يرجي ام نأ ينعي «راهنلاو

 يف هدمح كلذ دنع بجاولاف «نكي مل أشي مل امو ناكو ءاش ام .هريغ كلذ يف هكراشي

 : ىلاعت لاق امك .ةبانالاو ةبوتلاب هيلإ عوجرلاو ؛هدمحبو هناحبس هب نظلا نسحو نيتلاحلا



AE 

 .رهدلا بس نع يهللا "والا

 . هللا ىذأ هتيمست 0

 .«رهدلا وه هللا نإف» :هلوق يف لمأتلا لاا

 .هبلقب هدصقي مل ولو اًباس نوكي دق هنأ نالا

 لا کونو : ىلاعت لاقو [118 :فارعألا] وعر مهَلعل ِتاعَيَسلاو ٍتنَئَسَحلاب مهتولبو

 راعشأ يف امك «ةريثك هتبسمو رهدلا ىلإ لعفلا ةبسنو ٠ :ءايبنألا] نوع اَنَيلِإَو ةن
 هارت كلذ وكفر ةدقلاب يملا فوود نر افرع ىلا تعمل نياك ا
 ٠ :ءارعشلا ضعب لاقو [48 :فسري] ةيآلا داش مس كلذ دعب نم أي متل : ىلاعت

 رامعألا اتي رتو ىت ةلوهم نامزلا نم يلايللا نإ
 راصق رورسلا عم نهلاوطو ةليوط مومهلا عم نهراصقف
 :مامت وبأ لاقو

 مايأاهنأكف .ىونلاركذ اهبيط ىسنُي داك ٍلصو ماوعأ
 ماوعأ اهتاكتق ءىََّسَأ يوحن تبقعأ رجه مايأ تربنا مث

 مالحأ مهنأكواهنأكف اهلهأو نونسلا كلت تضقنا مث

 جاب ماع عع
 ST ير حال
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 باب - 6

 ىست ُلُجَر هللا دنع مشا َعَتْخَأ نإ : لاق ب يبنلا نع ةريره يبأ نع حيحصلا يف

 ظ .(هللا الإ كلام ال كالمألا كلم

 ها ناهاش لكمال املا

 .(هوحنو ةأضقلا يضاقب يمستلا باب) : هلوق

 اًسايق ةاضقلا يضاقب يمستلا نع يهنلا ىلإ ةراشإ ةمجرتلا هذه هللا همحر فنصملا ركذ

 . هنع ىهنيف ىنعملا يف [ههبشُي] هنوكل .بابلا ثيدح يف ام ىلع

 | عنخأ نإ» : لاق 5 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحصلا يف) : هلوق

 .'(«شا الإ كلام ال ؛كالمألا كلم ىمست لجر هللا
 ربكأ الو مظعأ كلم ال كالمألا كلم رهف .ىلاعت هللا ىلع قدصي امنإ ظفللا اذه نأل

 ةيراع وهف هدابع نم ءاشي نم هللا هيتؤي كلم لكو «ماركإلاو لالجلا وذ كلملا كلام «هنم

 ا للا عزنيو ةرات هكلُم نم َكِلَملا عزني «ىلاعت هللا وهو «ريعملا ىلإ اهدر عرسي

 هل ءاهتنا ال لماك مئاد هكلمف ا تا ااو ام لأ مسا ىوس هل ةقيقح ال ريصيف

 هبتكت امو «یلاعتو هناحبس هملعب مهلامعأ هدابع ىلع ظفحيو ؛هعفريو هضفخي طسقلا هديب

 ثيدحلا يف درو امك ءرشف اًرش نإو ريخف اًريخ نإ هلمعب لماع لك يزاجيف .مهيلع ةظفحلا

 نم كلاأسا هلك ىآلا عجري كيلإو «هلك ريخلا كديبو هلك كلملا كلو هلك دمحلا كل مهللا»

 هلك رل ف فلي دوعاو هلك ريخلا

 .كالمألا كلم نع ةرابع مجعلا د ا لثم) ةنييع نبا ينعي (نايفس لاق) :هلوق

 نل :نويعلا ةرق يفو ءاًضيأ هريغ بابلا يفو . ريبكلا حرشلا يف يزيزعلا لاق . يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور )١(

 4َف ونت لک لڪ وهو دحل هلو فاعلا هل : ةقيقحلا يف كلملا وه هنأل .كالمألا كلم وهف هللا ىلع قدصي امنإ ظفللا اذه

 َعِرْنَبو اک نم للملا قرت فلا فاع فلا 3 :ىلاعت لاق NT : نباغتلا]

 مظعي ام هبشي امب قولخملا مظعي نأ يغبني الف . ةيآلا 5 : نارمع لآ]4 ديلا كد هاك نم ُلِذُبَو اک نم انك نمي ىرزفلا

 الف «هللا ىلع الإ ىنعملا اذه قدصي ال هنأل ؛ فنصملا هب مجرت يذلاك هنع ىهنيف كلذ لثم ناك امو ءالعو لج قلاخلا هب

 اي ا ا ل ل فواخملا ی ا حلمي

 ٦] :نارمع لآ] 4 اک و 16 نم واک كف فلآ عنو اَ م ينو ِكْزُمْلَ كَم رمل ق : ىلاعت لاق (۲)

 - ةلودلا لالج بقل اهنم ناضمر يفو :ه۲۹٤ ةنس ثداوح يف . ٤٣ ص ۱۲ ج : ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق (۳)

 نم ةماعلا ترفنف ء«ربانملا ىلع كلذب هل بطخو «هلل مئاقلا ةفيلخلا رمأب 0 ؛مظعألا هاشنهاش - يقوجلسلا

 هللادبع وبأ ىتفأف ؛ كلذ يف ءاهقفلاو ةاضقلا اوتفتساو «كلذ ببسب ةديدش ةنتف تعقوو ءرجآلاب ءابطخلا اومرو ءكلذ

 تولاط ْمُكَل َتَسَب دَ ها َّنإ# :ىلاعت هللا لاق :لاقو .ةينلاو دصقلا اهيف ربتعي ءامسألا هذه نأ - يعفاشلا - يرميصلا
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 ول a اهلا ول ق زؤل اها رول اقع "ذقن اها فن“ ونا كاهل e اه ااه ر و هج لهل اق وب اهب هج او E حف لوح ذه OS نفح لهي رده e RE OD E O FF EE E الا

 .(مجعلا ةغلب هنع ةرابع هنأل نايفس هب لثم اذهلو

 قوف مهضعب نوكي نأ زاج كولم ضرألا يف ناك اذإو ["4 :فهكلا] كم مرو نو :لاقو ۲٤۷[ :ةرقبلا] 4 لَم
 .قولخملاو قلاخلا نيب ةلثامملاو ؛ريكنلا بجوي ام كلذ يف سيلو .ضعب نم مظعأو ضعب
 زاج اذإو .ضرألا كولم كلام :هانعم نوكيو .زئاج (كولملا كلم) قالطإ نإ» :يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا بتكو
 هب دارملا نأ ىلع لدي ام ظفللا يف ناك اذإو «كولملا كلم لاقي نأ زاج ؛ةاضقلا يضاقو «ةافكلا يفاك :لاقي نأ
 يميمتلا بتكو .«نيقولخملا ىلإ مالكلا فرصيف ءطلملا حلصأ مهللا :مهلوق هنمو «ةهبشلا تلاز ضرألا كلم
 .كلذ وحن يلبنحلا
 خيشلاو يزوجلا نبا هلقن ام هنع روهشملاو . اًضيأ كلذ زاجأ هنأ هنع لقن دقف ريبكلا يواحلا بحاص يدرواملا امأو
 «ةلودلا لالج كلملل هتبحص عم ءهنم عنملا ىلع رصأو كلذ نم عنم هنأ يتفملا بدأ يف حالصلا نب نوضتم وبأ

 املف :ديع موي يف ةلودلا لالج هاعدتسا ىتح هسلجم يف روضحلا نم عنتما هنأو «هدنع هتهاجوو هيلع هدادرت ةرثكو
 كعنم امنإ هنأ تملع دق :ةلودلا لالج هل لاق ههجاو املف ءاهوركم هب عقوي نأ فئاخ لجو وهو لخد هيلع لخد

 لك نم كدنع رثآ قحلا نأو قحلا كعابتاو كنيد :يدنع كتهاجوو يايإ كتبحص عم كلذ اوزوج نيذلا ةقفاوم نم
 يذلاو ريثك نبا لاق .ةناكم ولعو ةبحمو ةبحص يدنع كلذ كداز دقو «ينتيباحل سانلا نم اًدحأ تيباح ولو ؛دحأ
 لاق .هجو ريغ نم ةحيحصلا ثيداحألا اهب تدرو يتلا ةنسلا عابتا وه عنملا كلذ ىلع يدرواملا يضاقلا لمح
 : لاق هنأ كك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع جارعألا نع دانزلا يبأ نع ةنييع نب نايفس انثدح دمحأ مامالا
 «مسا عنخأ» نع ينابيشلا ورمع ابأ تلأس :يرهزلا لاق (كالمألا كلمب ىمست لجر ةمايقلا موي هللا دنع مسا عنخأ)

 نع ةريره يبأ نع مامه قرط نم ملسم هجرخأو .ةنييع نبا نع ينيدملا نب يلع نع يراخبلا هاور دقو «عضوأ» لاق
 لاقو «لجو زع هللا الإ كلم ال .كالمألا كلم ىمست لجر هثبخأو ةمايقلا موي هللا ىلع لجر ظبغأ» :لاق ةي يبنلا
 هللا بضغ دتشاا ةا هللا لوسر :لاق ةريره يبأ نع سالج نع فوع انثدح رفعج نب دمحم ينثدح دمحأ مامالا
 يزيزعلا لاقو .ها «لجو زع هللا الإ كلم ال .«كالمألا كلمب ىمست لجر ىلع هللا بضغ دتشاو «يبن هلتق نم ىلع
 مدقت مجعلاو «ناهاش هاش هانعم يف امو هوحنو هَّرقأو هب يضرف هريغ هاّمس وأ ؛هسفن يمس :يأ :ريبكلا حرشلا يف
 هللاك فصولا اذه هل نم مسابف ركذ امب يمستلا عنتما اذإو :ليق اليد حلاو «فاضملا ىلع هيلإ فاضملا

 .ىلوأ نمحرلاو لابجلاو

 دق هنأو «قولخمل يغبنت ال يتلا ةياغلا ىلإ ربكلا نم ىهتنا مسالا اذهب ىمست نم نأ ثيدحلا لصاحو :يبطرقلا لاق
 مسالا اذه قدصي الف .هللا الإ قئالخلا عيمجل كلام ال هنأ ةركفلا يف تبث امل قحلا هلالاب صاخ وه ام ىطاعت
 هل نم كلاملاو «قولخم هب بقاعي مل امب لاذرتسالاو لالذالا نم كلذ ىلع بقوعف ىلاعتو هناحبس هيلع الإ ةقيقحلاب
 .ىلاعت هلل بجاو امهالكو . صخأ كلاملاو «حدمأ كلملاو ؛كلملا

 كلاملا نأل «ةيلكلاب كالملا سنج ىفنف «ةيمستلا ميرحت ليلعت نايبل فانئتسا «هللا الإ كلام ال» هلوق :يبيطلا لاقو

 ءادر يف ىلاعتو هناحبس هللا عزان كلذب ىمست نمف «كولملا كلام ىلإ ةدرتسم ريغلا ةيكلامو ؛وه الإ سيل يقيقحلا

 ال دبعلاب ةيكولملاو «هزواجتي ال لجو زع هللاب صتخم ةيكلاملا فصو نأل «هدبع نوكي نأ فكنتساو «هئايربك
 .ها رانلا يف ءاقلإلا ةرخآلا يفو ؛راعلاو ايندلا يف يزخلا هلف هروط ىدعت نمف «هزواجتت

 ناتنبا هل ناك روهشملا رعاشلا - ةيهاتعلا ابأ نأ هخويش ضعب نع ةزيزب نبا هلقن ام لابلاب رطخت ال يتلا بياجعلا نمو

 .بات هنإ :ليقو .حئاضفلاو مئارجلا دشأو «حئابقلا مظعأ نم اذهو .نمحرلا ىرخألا يمسو «هللا امهادحإ يمس

 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقف هيلع ريكنلا يرشخمزلا ددش دقو «ماكحلا مكاح :كالمألا كلمب نيرخأتملا ر قلا

 هانعمو ةاضقلا ىضقأ بقل دق اننمز يف ةموكحلا يدلقتم نم روجلاو لهجلا يف قيرغ بر : : نحف 5 تاو
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 . (ةثبحأو ةمايقلا موي ر هللا ىلع لجر اغا :ةياور يفو

 . عضوأ ينعي (ْعَتْخَأ» : هلوق

 .(«هثبخأو هللا ىلع لجر ظيغأ» ةياور يفو) :هلوق

 اًيوضغم هللا ىلإ اًضيغب نوكيف .ضغبلاو بضغلا لثم وهو ظيغلا نم (ظيغأ) :هلوق
 . ملعأ هللاو . “هيلع

 هذه هقح يف تعمتجاف هللا دنع ثيبخ اذه نأ ىلع اًضيأ لدي وهو (هثبخأو) :هلوق

 يف همظعتف «ميظعتلا مظعأ نم يه يتلا ةملكلا هذهب هل سانلا ميظعتو هسفن يف همظاعتل رومألا

 قلخلا ثبخأ راصف «ةمايقلا موي هللا دنع هعضو «لهأب هل سيل امب هل سانلا ميظعتو هسفن

 قلخلا رقحأ ةمايقلا موي نوكي هللا دنع ضيغبلا ثيبخلا نأل .مهرقحأو هللا ىلإ مهضغبأو

 .هللا معنب هللا قلخ ىلع هسفن يف همظاعتل «مهثبخأو

 «ظيغأ» : ىنعم يف انركذ ام ديفيف (عنخألا :ىنعم وه اذه ("”(عضوأ ينعي 0 : هلوق

 . هللا دنع اضيغب اًريقح نوكي هنأ

 جرخ» :لاق زلجم يبأ نع دواد وبأ جرخأ امك .مظاعت هيف ام لك نم افلا : هيفو

 لدعأل لاقي نأ زاوج هنم ذخؤي «يلع مكاضقأ» :ربخ نأب رينملا نبا هضرتعاو .ها ربعتساو ربتعاف .نيمكاحلا مكحأ

 زعلا نأ :رداونلا نمو . يرشخمزلل اًرصتنم يقارعلا ملاعلا عنشو هيلع درو «ةاضقلا يضاق» :هنمز يف مهملعأو ةاضقلا

 هل اوبتكي نأ نيقثوملا ىهنف ءمسالا اذه نم رضأ يلع ناك ام :لاقف هلاح نع هلأسف «مونلا يف هابأ ىأر ةعامج نبا

 .نيملسملا يضاق لب .ةاضقلا يضاق :لاجسألا يف

 لوسرلل الإ دحأل سيل اذ نإف «مدآ دلو ديسب مرحت امك «لكلا ةديسو ؛ساتنلا ديسب ةيمستلا مرحتو :ميقلا نبا لاقو

 .ها وی

 بحاصك :ةيمالسالا نادلبلا ضعب يف سانلا هيلع فراعت ام كلذب قحلي هلعلو - امهل هللا رفغ - رهاط وبأ لاق

 نكمتو مجاعألا لوخد تقو نم سانلا يف تعاش امنإ باقلألا هذه لكو .«كلذ وحنو «ةلالجلا بحاصو ؛ةزعلا

 هللا دنع هب نونيزتي ام لضفلاو ملعلاو ةماقتسالاو نيدلاو لدعلا نم مهل نكي مل مهنأو «ةيمالسالا دالبلا يف مهتلود

 باقلألاو ءامسألا كلت نم مهل اوعرتخاف ةماعلا نيعأ نم اوطقسي نأ اوشخف ؛كلذ دض مهل ناك هّلعل لب «سانلاو

 نوعدي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقلو «عنطصملا ليجبتلاو فلكتملا ميظعتلاو مهولا مهسوفن يف ىقلي ام

 نم مهل امل ءمهئارمأو مهئاملعل لالجالاو ريقوتلاو ةبحملاب ةءولمم مهبولقو «مهفئاظوب وأ مهئامسأب اًضعب مهضعب

 مه امم حلصأو عفنأ وهف اذه سانلل ديعي نأ هللا لأسن .اهب هللا مهلمج يتلا ناسحالاو ربلاو لدعلاو لضفلاو ملعلا

 . لطابلاب ةفلكتملا تاقلمتلاو تانهادملا هذه نم مويلا هيلع
 يناربطلا هج رخخأ «كالمألا كلم هنأ 0 ا هديؤيو (1)

 . يرشخمزلا هركذ اواو لاو ا ؛ عونخلا يف اهلخدأ : يأ ةنكاس ةمجعم امهنيب نونلاو ةزمهلا حتفب , «عنخأ» (۲)

 ركذو «هكلهأ يأ رهدلا هيلع ىنخأ :مهلوق نم نوكي نأ لمتحيو لوقلا يف شحفلا ىنعمب TT ةياور يفو

 لذأ مسالا ناك اذإو :لاطب نبا لاق «كلهأ ىنعمب وهو ةمجعملا ءاخلا ىلع نونلا ميدع «عخنأ» ظفلب درو هنأ ديبع وبأ

 امك رمت يتلا تافصلا نم اذهو :نويعلا ةرق يفو . اًراغصو الذ مهّدشأ : يأ ةمايقلا موي الذ دشأ هب ىمست نم ناك ءامسألا

 .ملعأ هللاو «ليثمت الو هيبشت الو «ليوأت الو فيرحت ريغ نم تءاج
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 كام اا ىلا نع يا ( لولا

 .نايفس لاق امك هلثم هانعم ىف ام نإ : ةيناثلا

 دصقي مل ّبلقلا َّنأب عطقلا عم ءهوحنو اذه يف ظيلغتلل نطفتلا : ةئلاثلا
 . هأئنعم

 .هناحبس هللا لجأل اذه نأ نطفتلا : ةعبارلا

 لاقف «ريبزلا نبا سلجو رماع نبا ماقف ءرماع نباو ريبزلا نبا ىلع هنع هللا يضر ةيواعم

 لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ نم» :لوقي لب هللا لوسر تعمس نإف ؛سلجا :رماع نبال ةيواعم
 هللا يضر ةمامأ يبأ نعو .نسح :لاقو ءاضيأ يذمرتلا هجرخأو «رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف اًمايق

 موقت امك اوموقت ال» :لاقف .هيلإ انمقف ءاصع ىلع اكتم ويي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هنع

 1 .دواد وبأ هاور «اًضعب مهضعب مظعي «مجاعألا
 يف درو امم ءيش سيلو «تءاج امك رمت يتلا تافصلا نم اذه (لجر ظيغأ) :هلوق

 هللا لالجب قيلي هجو ىلع هتابثإو كلذ يف ةنسلاو باتكلا عابتا بجيو الإ ةنسلاو باتكلا
 لوق وه اذهو .دحاو هلك بابلاو «مدقت امك ليطعت الب اًهيزنتو ليثمت الب اًتابثإ «ىلاعت هتمظعو
 نيعبسلاو ثالثلا نم ةيجانلا قرفلا نم مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ىفخي ال امك «هدعب امو ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ثدح امنإ فالتخالاو قرفتلا اذهو .ةقرف

 ؛ميقتسملا طارصلا نع جورخلاو فالتخالاو قرفتلا نم ةمألا يف عقو امب ةفرعم هل نم ىلع

 .ناعتسملا هللاو

 و تک وک 32 7
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 كلذ لجأل مسالا رييغتو ىلاعت هللا ءامسأ مارتحا

 .مكحلا َوُه هللا نإ» : ةي يللا ُهَل لاق .مكحلا ابأ ىَتْكُي َناك ُهّنَأ : حيرش يبأ نع

 الك َيِضَرَف مهن ُتْمَكَحَ ينوتأ ِءْيَش يف اوفلَتخا اذإ يىِمْوَق نإ :َلاقَف .مُكُحلا هيلو
 .ِهللاَدْبَعو ءملسمو ءَحْيَرُش :لاق ؟ِدَّلَولا َنِم كَل امق :اذه َنَسْحَأ ام :َلاقَف .َنْيَقيرَملا

 هيلإو مكحلا وه هللا نإ» :ِيفك يبنلا هل لاقف .مكحلا ابأ ىنكي ناك هنأ حيرش يبأ نع)

 .نيقيرفلا الك يضرف مهنيب تمكحف ينوتأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نإ :لاقف .مكحلا

 ؟مهربكأ نمف :لاق .هللادبعو ملسمو حيرش تلق ؟دلولا نم كل امف .اذه نسحأ ام :لاقف

 .(هريغو دواد وبأ هاور (حيرش وبا تناف لاف .حيرش : تلق

 دليوخ همسا «يعازخلا حيرش وبأ وه :بيهذتلا ةصالخ يف لاق (حيرش يبأ نع) :هلوق

 .ثيدحب يراخبلا دّرفناو نيثيدح ىلع انقفتا ءاثيدح نورشع هل «حتفلا موي ملسأ ورم نبا

 نامث ةنس ةنيدملاب تام :دعس نبا لاق «ةفئاطو ريبج نب عفانو يربقملا كس وبا هغ یورو

 «يبابضلا ثراحلا :ليقو «ظفاحلا هلاق «يدنكلا ديزي نب ئناه همسا :حراشلا لاق .نيتسو

 .يّرملا هلاق
 نيزك ديل" كلك سا بقللاو «كلذ وحنو مأ وأ بأب ردص ام ةينكلا (ىنكي) :هلوق

 .هوحنو نيدباعلا

 ايندلا يف مكحلا هناحبس وهف (مكحلا هيلإو مكحلا وه هللا نإ) يي يبنلا لوقو

 الإ ةيضق نم امو ؛هلسرو هئايبنأ ىلع َلزْنَأ يذلا هيحوب ايندلا يف هقلخ نيب مكحي ءةرخآلاو
 رثكأل كلذ رثكأ ةفرعم هللا رسي دقو «ةمكحلاو باتكلا نم هيبن ىلع لزنأ امب مكح اهيف هللو

 ضعب يف اوفلتخا نإو ءاملعلا نإف «ةلالض ىلع عمتجت ال اهنإف ؛ةمألا هذه نم ءاملعلا

 ةكلم هاطعأو مهفلا ةوق ىلاعت هللا هقزر نمف ءاذحاو مهيف بيصملا نوكي نأ دب الف ماكحألا

 «هيلإ هناسحإو هيلع هتمو هلضفب كلذ هل رسي «ءاملعلا لاوقأ نم باوصلا مهف ىلع اهب ردتقي

 .هلضف نم هللا لأسنف «ةيطع نم اهْلَجَأ امف

 نم ىنكلا يف اذك ءورمع نب حيرش نب دليوخ : ليقو «ورمع نب 'ئناه :ليقو :دليوخ نب ورمع :ليقو : ةصالخلا شماهبو )١(

 ظ .لوصألا عماجو نقلملا نبا باتك

 .هوحنو نيدباعلا نيزك «مذ وأ حدمب رعشأ ام .بقللا :ةيبرعلا بتك يف (۲)
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 .هريغو دواد وبأ هاور .(حْيَرش وبأ َتْنَأَف :

 كف ءىس نم هي ٌهَتلتْحُأ امو# :ىلاعت لاق امك ةرخآلاو ايندلا يف (مكحلا هيلإو) :هلوق

 وواو هللا نومو ك نإ ٍلوُسْرلاَو ها ىل ه ود ٍءْىَش يف عر نإق# :لاقو 1٠١ :ىروشلا] لآ لإ

 ىلإ مكحلاو «هباتك ىلإ مكحلا وه : هللا ىلإ مكحلاف [54 :ءاسنلا] يوا ٌنَسْحَأَو ريح َكِلَو رخألأ

 . "'اهتافو دعب هتنس ىلإو هتايح يف هيلإ مكحلا وه :هلوسر

 مل نإف :لاق .هللا باتكب :لاق ؟مكحت مبا :نميلا ىلإ هثعب امل ذاعمل ةي لاق دقو

 هلل دمحلا :لاقف .ييأر دهتجأ :لاق ؟دجت مل نإف :لاق .ةل هللا لوسر ةنسب :لاق ؟دجت

 ماكحألاب ةباحصلا ءاملع لجأ نم ذاعمف «هللا لوسر يضري ام ىلإ هللا لوسر لوسر قفو يذلا

 مل اذإ داهتجالا هل غاس اذهلو .ةنسلاو باتكلا ماكحأ ةفرعمو «مارحلا نم لالحلا ةفرعمو
 لهأ نم هلبقو مويلا عقي ام فالخب لي هلوسر ةنس يف الو «هللا باتك يف اًمكح ةيضقلل دجي

 هل غوسي داهتجالا نأ نظيف «هلوسر ةنسو هباتك يف هللا مكح لهجي نمم .ماكحألا يف طيرفتلا

 (7تاهيهو ةنسلاو باتكلا ماكحأب لهجلا عم

 نيب ءاضقلا لصفل لزن اذإ ءلجو زع هللا الإ قلخلا نيب مكحي الف ةمايقلا موي امأو

 ل هلا نإ # : هقلخ لامعأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا وهو . هملعب هقلخ نيب مكحيف «دابعلا

 موي مكحلاو 4٠[ :ءاسنلا] اًميطَع ارم ُهَنُدَل نم ِتْوُيَو اَهْفِعَصم ٌةَنَسَح ك نو ورد لاسم ُمِلْظَي

 نإ هتمالظ ردقب هتانسح نم «ملاظلا نم مولظملل ذخؤيف «تائيسلاو تانسحلاب وه امنإ ةمايقلا
 تائيس ىلع حرطف «مولظملا تائيس نم ذخأ تانسح هل نكي مل نإو «تانسح هل ناك

 .ةرذ لاقثمب هقح نع اذه صقني الو «ةرذ لاقثم اذه ىلع ديزي ال «ملاظلا

 :لاقف نيقيرفلا الك يضرف مهنيب تمكحف ينوتأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نإف) :هلوق

 فاصنإ بحاص هنأ هموق هنم فرع امل حيرش ابأ نأ - ملعأ هللاو - ىنعملاف (اذه نسحأ ام

 :حلصلا وه اذهو . اًيضرم مهدنع راص «نيبناجلا نم مهيضري ام ةفرعمو «مهنيب لدعلل ٌرحتو

 ءىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأو ناهكلا ىلع الو «مازلالا ىلع ال ىضرلا ىلع هرادم نأل

 فلاخت يتلا «مهفالسأو مهئاربك ماكحأ نم :ةيلهاجلا لهأ عاضوأ ىلإ داسال ىلع الو

 مكح ىلإ نوتفتلي ال نيذلا تيغاوطلا لاحك ؛اًريثك مويلا عقي دق امك .ةنسلاو باتكلا مكح

 اه E يجادل مقل E كلا درو ءهباتك ىلإ مكحلا در : : هللا ىلإ مكحلا در ينعي (1)

 . يع هتافو

 مث «ةليوطو ةدقعم تناك امهم اًحورشو اًنوتم اهنوظفحيف مهئارآو سانلا لاوقأب نونعي نيذلا :رخآلا فنصلا فالخبو (0)

 زعو ىدهو ريخ نم سانلا مرح اذام ء«نوعجار هيلإ انإو هلل هنإف ءهلوسرو هللا يدي نيب ماكحألاو تادابعلا يف اهنومدقي

 . اهتفيظو نع هلوسر ةنسو هللا باتكل لزعلا اذهل ناطلسو
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 : لئاسم هيف

 .هانعم دصقي مل ولو «هتافصو هللا ءامسأ مارتحا ”: ىلوآلا

 . كلذ لجأل مسالا رييغت :ةيناثلا

 . ةيئكلل ءانبألا ربكأ رايتخا : ةثلاثلا

 '"ههئارآو مهئاوهأب هب اومكح ام مهدنع دمتعملا امنإو e الو هللا

 ام كرتيو هدلق نم لوق ىلع دمتعيف «هديلقت غسي مل نمل ةدلقملا ضعب اذهب قحتلي دقو
 .ناحتسملا لاو ةسلاو تالا لوضأل قفاؤملا"تاوتضلا وه

 نمف :لاق .هللادبعو ؛ملسمو «حيرش :لاق ؟دلولا نم كل امف» :ِةْلَك هللا لوسر لوقو

 ءاجو .اًبلاغ اهريغو ةينكلا يف ربكألا ميدقت هيف «حيرش وبأ تنأف :لاق .حيرش :تلق ؟مهربكأ

 .ملعأ هللاو ثيدح ام ريغ يف ىنعملا اذه

 م خام ها
 انور جو اور

 هيف امل «بابلا اذه نم سيلف مهئاوهأو:مهئابآ فلاوس نم مهوحنو «بارعألا نم ةلهجلا هب مكحي ام امأو :نويعلا ةرق يف )١(

 م كيلر هنأ لدا اني ركش رت نكي : ىلاعت لاق امك «هفلاخي ام ىلإ هلوسرو هللا مكح نع جورخلاو ءديدشلا يهنلا نم
 هفلس كلذ يف عبتي نم مهنمو «هاوهو هيأرب نيمصخلا ع مكحي نم سانلا نمف عرشك ادغو ٤٤[ :ةدئاملا] # نورفككلا

 . اوفلتخا اذإ هيلإ سانلا عجري نمم كلذل ىدصت نم ىلع بلغو رقتسا اذإ رفك اذهو «هب نومكحي اوناك امب مكحيو

 نو نرغب ةدهلا كفا - ىلاعت هلوق وه : نينيدنملا ريغ وذبلا ماكح نم فلاوسلا مكح لاطبإ يف حيرصلا صنلاو

 يأ :هونك كلذلو ءمالسالا لبق ةيلهاجلا ةاضق نم ناك حيرش وبأو ٠١[ :ةدئاملا] 4َنوِْقْوي ِووَقِل احح أ نم ٌنَسَح ا

 وتعباف# :ىلاعت هلوقل مالسالا يف هنع ىهني ال نيتحتفب «مكحلا» ظفلو ءاهريغو 5 هيلع اهركنأف «مكحلا

E Eهللا نذأ دقو «حالصإو حلص نم هللا هعرش امب مكحي هنأل كلذو ٥[ :نابلا] 4  

 . لدعلاب ا ب اومكحي نأب نينمؤملل
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 لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لَّزَه نم
 ساكس مک نو

 او 4 ا ضو E E ا ا نيَلّوم : ىلاعت هللا لوقو

 ه :ةبوتلا] 4َنوُمَِمَتْسَس مش وِلوُسَرَو

 .رفك دقف :يأ (لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب) :هلوق

 للأب لَ ا ضو E ت وقل e اس نیلو# :ىلاعت هللا لوقو) 0

 E a e .هلوسرو هيي
 بعك نب دمحم نع يندملا رْشْعَم وبأ لاق TF ا يصخو

 07 انبغرأ ؟ءالؤه انار لثم ىرأ ام : نيقفانملا نم لجر لاق :اولاق» :هريغو يظرقلا

 «هتقان ّبكرو لحترا دقو ةي هللا لوسر ىلإ كلذ عفّرف ءءاقللا دنع خاو اسلا .انذكاو

 «قيرطلا انع هب عطقن بكرلا ثيدح ثدحتنو ؛بعلنو ضوخن انك امنإ هللا لوسر اي :لاقف

 E CEE کک زس مشک ِلوُسَرَو هني هللا :لاقف
 افلا يلح و اا )یی ا بَنِي هياط بد کس ةقياط

 لاقو . ةي هللا لوسر ةقان ةَعْسِنِب قلعتم وهو ةي هللا لوسر او اا
 لاق» :لاق رمع نب هللادبع نع ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه ينربخأ :بهو نب هللادبع
 ءاّنسلأ بذكأ الو ءانوطب بغرأ ءالؤه انئارق لثم انيأر ام :سلجم يف كوبت ةوزغ يف لجر

 هللا لوسر نربخأل «قفانم كنكلو «َتبذك :سلجملا يف لجر لاقف ءءاقللا دنع نبجأ الو

 ةقان ٍبّمِحب اًقلعتم هتيأر انأو :رمع نب هللادبع لاق «نآرقلا لزنو هيَ هللا لوسر كلذ غلبف ةي

 هللا لوسرو ؛بعلنو ب انك امنإ هللا لوهران لزق هو الا هكر شلع هللا لوو

 هاور و4 5 7 م 7 اذ ەل م نورهم E ےِولوسرو -ويلياَءَو لابا : لوقي

 «انوطب انيغرأ الإ ءالوع انءارق ىرأ ام# :ريرج نبأ ريسقتو ريثك نبا ريسفت ىف )١(

 نم هيلجر برضت ةراجحلا نأ ىنعملاو «هبرضو همطل اًنالف نالف عفسو «هيحانجب اهمطل - عنمك - هتبيرض رئاطلا عفس (؟)
 . كلذ نع لوغشم هنأو ريسملا ةعرس

 . *هريغو ريعبلل اًمامز لعجي روفضم ريس «ةلمهملا نوكسو نونلا رسكب ةعسنلا (۳)

 رظن ريعبلل اًمامز لعجُي هلوق يف لوقأ (هريغو ريعبلل اًمامز لعجُي روفضم ريس ةلمهملا نوكسو نونلا رسكب ةعسنلا) :هلوق (#)

 ةئيه ىلع اًضيرع جسني ريس رسكلاب عسنلا) : سوماقلا يف لاق مامزلا ىلع قلطي الو لحرلا هب دشي لبح ةعسنلا نأ باوصلاو

 .دوصقملا ىهتنا هلوطل اًعسن ىمسو «ةعسن هنم ةعطقلاو لاحرلا هب دشي «لاعنلا ةنعأ



 نوفر

 يف مهضعب ُثيدح لخد - ةداتقو «مّلْسَأ نب , كيزو «بعك نب دمحمو «رمع نبا نع

 0 ؛ اًنوطُب عر ءالؤه انا 1 انْيَأَر' ام كون ةوّرَغ يف لجر لاق هنأ - صعب

 ل لا ءاّرقلا ls ا هللا لش ىِنَعَي ؛ ءاقللا دنع خا و "م بيدك
 تكلا

 007 00 0 7 7 2 هع وع 1

 ا فوع بهلق داع هللا لوسَر نربخال «قفانم َكَّنِكلو 201 :كلاف س 2

 ٍدَقو ءاي هللا ٍلوُسَر ىلإ ُلُجَّرلا ٌكِلَذ ءاجف ُهَقَبَس ْدَق َنآْرُقلا َدَجَوَف ُهَريْخُيِل لكي هللا ِلَوُسَر و همام 8 E ا ماو نا 3
ro7 31 0 2 اا 14 9  / 

 « هللا لوسر ای : لاقف « هتق أن کرو لحترا

E: ك 

 ! بكّرلا كيج فاو صوت : ام

 . اذه نم وحنب دعس نب ماشه نع ثيللا

 ةيمأ ينب وخأ تباث نب ةعيدو :مهنم «نيقفانملا نم ةعامج ناك دقو» :قاحسإ نبا لاقو

 نب يِشْحُم :هل لاقي ءةملس ينبل فيلح «عجشأ نم لجرو «فوع نب ورمع نب ديز نبا
 دالج نوبسحتأ :ضعبل مهضعب لاقف «كوبت ىلإ قلطنم وهو كي هللا لوسر ىلإ نوريشي «ريْمِح

 افاجرإ اجلا يف نينّرقم ادغ مكب انأكل هللاو ؟اًضعب مهضعب برعلا لاتقك رفصألا 9

 لجر لك َبرْضُي نأ ىلع يضاقأ ينأ تددول هللاو :ريمح نب يشخم لاقف «نينمؤملل اًبيهرتو
 ينغلب اميف - هك هللا لوسر لاقو ءهذه مكتلاقمل نآرق انيف لزني نأ تلفتن انإو ؛ةدلج ةئام انم

 ىلَب :لقف اوركنأ نإف ءاولاق امع مهلسف ءاوقرتحا دق مهنإف موقلا كردأ :رساي نب رامعل -

 ءهيلإ نورذتعي هيب هللا لوسر اوتأف .مهل كلذ لاقف ءرامع مهيلإ قلطناف ءاذكو اذكو اذك متلق

 اي :اهبقحب ذخأ وهو لوقي لعجف - هتلحار ىلع فقاو ةي هللا لوسرو - تباث نب ةعيدو لاقف

 مساو يمسا يب دعق هللا لوسر اي :ريمح نب يشخم لاقف «بعلنو ضوخن انك امنإ هللا لوسر

 هذه يف دمياط ت ا 2 5 َةَمياظ نع نإ : ىلاعت هلوقب 5 هانع يذلا نأكف ا

 لتقف «هناكمب ملعُي ال اًديهش لتقُي نأ هللا لأسو «نمحرلاّدبع يّمُسف ريمح نب يشخم :ةيآلا

 .«رثأ هل دجوي ملف ةماميلا موي

 00 لوقي هنع افع - هللا ءاش نإ - نمم لجر ناك» و ا

 التق يتافو لعجاف مهللا «بولقلا اهنم ّلجَّتو «دولجلا اهنم ٌرِعَسُقَت اهب ىنعأ انأ ةيآ عمسأ ينإ
 امف «ةماميلا موي بيصأف :لاق «تنفد انأ «تنفك انأ ل انأ دحأ لوقي ال «كليبس يف

 e الإ نيملسملا نم دحأ

 نإ اهب متأزهتسا يتلا ةلاقملا هذهب :يأ 4 سبا دَ دَ مر و ال :هلوقو

 ؛ مكعيمج نع ىفعي ال :يأ 4َبط و س د ی ی َةَمكط نع فَ
 .ةئطاخلا ةرجافلا ةلاقملا هذهب :يأ تيير اًواك تأ مكضعب باذع نم دب الو

٠.٠ 
 . ىهتنا وج



VE 

 ان َةَعْسِنب اَّلَعَتُم هيلِإ رظنأ ينأك :َرَمُع نبا لاق .ٌقيرَطلا انَع وب ُمَطُفَ

 َر هل لوقتيف وخت :ٌلوقَي َوُهو «ويَلْجر ُبْكْنَت ًةَراججلا
 هيلا ُثِفَتْلَي ام € کیسی دب مرک دم ارت ال © نورس ٌرْثك .وِلوُسَرَو هيلو ابال
 .«ِهْيلَع هدیزي امو

 : لئاسم هيف

 .رفاك هنإ اذهب لره ْنَم نأ - ةميظعلا يهو :ىلوألا

 لوقو 4 2 0 مرک 2 : مهل لوقي نأ ىلاعت هللا هرمأ دقو :مالسالا خيش لاق

 ناميالا نأ يي : مهبولقب الوأ مهرفك عم مهناسلب مهناميإ دعب اورفك مهنإ :لوقي نم

 اولازي مل مهنإف ؛مكناميإ دعب مترفك دق :لاقي الف ءرفكلا هنراق دق .هيلعلا ربك عج املا

 اورهظي مل مهف «ناميالا مكراهظإ دعب رفكلا مترهظأ مكنأ ا نإو ءرمألا سفن يف نيرفاك

 اولاز ام مهنأ ىلع ظفللا لدي الو «كلذك اولاز ام مهصاوخ عم مهو ؛مهصاوخل الإ سانلل
 . نيقفانم

 امنإ :مهلوق عم مهناميإ دعب اورفك مهنأ ربخأ دقف :رخآ عضوم يف هللا همحر لاقو
 هللا تايآب ءازهتسالا نأ نيبو «بعلنو ضوخن انك امنإ لب ؛هل داقتعا ريغ نم رفكلاب انملكت
 نأ هعنمل هبلق يف ناميالا ناك ولو ؛مالكلا اذهب اًردص حرش نمم الإ اذه نوكي الو ءرفك
 ىلاعت هلوقك .هبسحب رهاظلا لمعلا مزلتسي بلقلا ناميإ نأ نيب بي نآرقلاو ؛مالكلا اذهب ملكتي

 نك اََإ» - هلوق ىلإ - كلب دب نب مّن قم وتب رف اعطا لوُأيَو هنأ سا تولوق
 *«نُحلْنُمْلا مه كيلو امير نيف نشل هس 52 ےیلوسرو هلا لإ وعد اذإ َنيِِمْؤَمْلا لوق

 هللا ىلإ 5 اذإ نينمؤملا نأ ربخأو «لوسرلا ةعاط نع ىلوت نمع ناميإلا ىفنف 417-101 :رونلا]
 . ىهتنا «ناميالا مزاول نم اذه نأ نيبف ءاوعاطأو اوعمس مهنيب مكحيل هلوسرو

 اًرطخ اهدشأو “هب لمعي لمع وأ اهب ملكتي ةملكب رفكي دق ناسنالا نأ نايب :هيفو

 )١( *ههلجأل مهمارتحا مدعو ؛هلهأو ملعلاب ءازهتسالا بابلا اذه نمو .

 ليصفتلا باوصلاو «لامجإ هيف لوقلا اذه :لوقأ (هلجأل مهمارتحا مدعو هلهأو ملعلاب ءازهتسالا بابلا اذه نمو) :هلوق (#)

 هللا همظع امل صقنت هنأل .مالسالا نع ةدر كلذ نأ كش الف هلجأل ءاملعلاب وأ يعرشلا ملعلاب ءازهتسالا ناك نإف
 وأ سبالملاك رخآ رمأ ىلإ عجري ءاملعلاب ءازهتسالا ناك نإ امأ «هب بيذكتلاو هراقتحا كلذ نمض يفو «هب فافختساو
 ا اهل وأ لا اهل تلم ی ی هلم ان فالح عددا ل اناا دعت عوضقي ومرح

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ىرخأ رومأ ىلإ عجري امنإو نيدلا ىلإ عجري ال هنأل مالسالا نع ةدر نوكي ال ههابشأو



Vo 

 :ناك نم انتاك كلذ لعق: نمف هالا ريسقت وه اذه نأ : ةيناثلا

 اون رف اا نسوا اا نرل : ةثلاشلا

 .هللا ءادعأ ىلع ةظلغلا نيبو هللا هبحي يذلا وفعلا نيب قرفلا : ةعبارلا

 لش نأ يقيل ام ناذتعالا نم نأ ”ةسماخلا

 هللا نإف .ربكألا قافنلا نم فوخلا ديفيو .هل لحاس ال يذلا رحبلاك يهف .بولقلا تادارإ
 نم نيثالث تكردأ» :ةكيلُم يبأ نبا لاق امك «هولاق ام اولوقي نأ لبق اًناميإ ءالؤهل تبثأ ىلاعت
 يف ةيفاعلاو وفعلاو ةمالسلا هللا لأسن .«هسفن ىلع قافنلا فاخي مهلك ةي هللا لوسر باحصأ

 .ةرخالاو ايندلا

a 2 
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۳۷7٦ 

 باب - ٨۸

eطا ايو ل اذه ناقل هم ارض كش نا همي هذا .نلو#  

 ي ا لر ل نيَلَو َةَمِب اق َةَعاَسلا

 ٠١[. :تلصف] #ظيلَع ياع ْنَي میک

 .«هب قوُمْحَم انأو يِلَمَعِب اذه» :دهاجم لاق

 . (يدْنِع ْنِم ديرُي» :سابع نبا لاقو
 ووجوب 9 مْلِع ىلَع» :ةداتق لاق 4 ىدنع وع لع متو اإ َلاَق# :هلوقو

 ّ .(بساكملا

 ع

 1 ےک رس ہو رس ا

 . ]°0 :تلصف] (# َهْنََّسَم ارض لعب نم اتم همي هتفذأ يلو :ىلاعت هللا لوق باب) :هلوق

 امو ةيآلا هذه ىنعم ىف نيرسفملا نم هريغو سابع نبا نع ىلاعت هللا همحر فنصملا ركذ

 ش . يفشيو ىنعملا يف يفكي ام ءاهدعب
 .(يدنع نم :ديري :سابع نبا لاقو .هب قوقحم انأو 52 اذه :دهاجم لاق) :هلوق

 «بساكملا هوجوب ينم ملع ىلع» :ةداتق لاق *«َىدنِع رع لع منيو آمّنِإ َلاَت) :هلوقو
 .(«فرش ىلع هتيتوأ» :دهاجم لوق ىنعم اذهو «لهأ هل ينأ هللا نم ملع ىلع» :نورخآ لاقو

 .ىنعملا دارفأ يه امنإو فالتخا هوركذ اميف سيلو

 ا :یلاعت هلوق ىنعم يف هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق
 0 ذا ىلإ ا ا :رمزلا] ةف ىه » لب مع َنَع مس ل

 امل :يأ * ِرْلِع لع وا آَمَنِإ ّلاق#و ىغبو ىغط هنم ةمعن هلّوخ اذإ مث «هوعديو هيلإ بينيو

 0 :ىلاعت لاق . اذه ينلوخ امل ظيظح هللا دنع ينأ الولو «هل يقاقحتسا نم هللا ملعي

 هيلع انمعنأ اميف هربتخنل ةمعنلا هذهب هيلع انمعنأ امنإ لب معز امك والا سبل نأ ه4 هنت

 ]ل مرح ّنكلَو# رابتخا يأ “ةف ىه لب كلذب مدقتملا انملع عم !؟يصعي مأ عيطيأ
 لاق دق :يأ © ھل نم سيلا اياق َدَم8 :نوعدي ام نوعديو ؛نولوقي ام نولوقي اذهلف *َنوُمَلُعِ

 ام مَع ّىَعَأ ا» :ممألا نم فلس نمم ريثك ىوعدلا هذه ىعداو معزلا اذه معزو ةلاقملا هذه

 ىلاعت لاف .ناويسكي اوناك اھو .مهعمج مهعفن الو e : يأ وبس اونا

 هَل لدتا ايف تاو © يير بح ال هلک نإ حن ال موق مل مل لاق إل :نوراق نع اربخم

 يف َداَسَْلا غبت الو كَل هلل نسا اك نيمو اًيّدلأ تم َكَسِص شت الو رجلا رانا

 .«يدنع ريخ ىلع : ئن ولع لع#» :ةداتق لاق :ةدايز ريثك نبا ريسفت يف )١(

 . (ةنتف ىهف كلذب انملع عم) :ريثك نبا ىف (؟)



 ٣۷۷ ببسي آ-:211ييبيي حبب سس بيبييبلبببب إبن

 ىلع ةديوأأ :دهاجم لوف ىنعم اذهو (ّلْهَأ هَل یت هللا َنِم رو مع ىلع : نورخآ لاقو

o 

 ES لال نإ :لوقي يب هللا لوسر عمس هنأ ةريره يبأ نعو نسما
 أ :َلاقَق ءصرُبألا یتا اكل نيل تحف ملت ْنَأ هللا دارا .ىَمْعَأو «َعَرْفَأو
 شالا يِنَرَذَق ْدَك يذلا ىع تهایو نسخ اجو نخ نول لاق كا بح عيش

 لاملا ان ناك ءاقخ الجو َنَسَح اَنْوَل يطغأق ُهرَذَك ُهْنَع َبْهَذَق ُهَحَسْمَف :لاق .هب
 راب لار رغ ها غا د قاع كت فلا وأ لالا : لاق ؟َكِيَلِإ ٌبَحَأ
 ٌنَسَح ٌرْعَش :لاق ؟َكْيَلِإ ٌبحأ ءىش يأ :لاقف ءَعَرْفألا ىتأت لاق .اهيف َكَل هللا

 رب

 و
 o چ 5 ه؟ ريم و 3ر رس“ وو 3

 اًرعش ّيِطعأو «هنع بهذف ءهحّسمف .هب سانلا را اا نق ااو

e 

 ر

 دلم نم كلهآ دق هلآ تأ ملن ملأ عين رع لع موا املا لَ © َتدِسْممْلآ بحي ال هلأ نإ ضر

 ۷١-۷۸[ : صصقلا] 4َنوُمِرْجَمْلا مهبوذ نع لش الو e ل ا ٍذوُرَفْلا ترم

 ۳١[. :أبس] 4َنييَدَعَمِ ب حض امو دوو الوم ركأ نڪ اولاو» : یلاعت لاقو

 - “ةثالث نإ :لوقي هيب هللا لوسر عمس نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) :هلوق
 . ثيدحلا

 - دملابو نيشلا حتفو نيعلا مضب - ءارشعلا ةقانلاو .ملسمو يراخبلا :يأ (هاجرخأ)

 نا : يه

 .ةأرملل ةلباقلاك ةقانلل جتانلاو ءاهجاتن ىلوت :هانعم (حّتتف) :ةياور يفو (جتتأ) و
 ؛ةقانلا يف (جتنأ) ىنعمب وهو ءاهتدالو ىلوت :يأ «ماللا ديدشتب وهو (اذه دلو) :هلوق

 يب تعطقنا) ووو «ناويحلل اذه نكل ؛دحاو ىنعمب ةلباقلاو جتانلاو دلوملاف

 یش ا انهم( د7 : هلوق .هضايسالا ىف :ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاحلاب وه (لابحلا

 . يوونلا هركذ . يلام نم ةلطف وأ دخلات ءيش در يف كيلع

 الو ةمح هلل ارقأ امف هنا ةمغن ادحج لوألا ناف :نيدعم ةيقو «ميظع ثيدح اذهو

 ىمعألا امأو ءطخسلا امهيلع ٌلحف ءاهيف هللا قح ايدأ الو ءاهب معنملا ىلإ ةمعنلا ابسن

 هللا نم اضرلا قحتساف ءاهيف هللا قح ىدأو ءاهب هيلع معنأ نم ىلإ اهبسنو ؛هللا ةمعنب فرتعاف

 رارقإلا :يهو ءاهب الإ ركشلا موقي ال يتلا ةثالثلا ركشلا ناكرأب ىتأ امل ةمعنلا ركشب همايقب

 .[بحي] اميف اهلذبو «معنملا ىلإ اهتبسنو ةمعنلاب

 هجو ىلع معنملا هاج فارتعالا :وه ركشلا لصأ : "هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 .راركتلل اًعنم حرشلا نم هانفذح دقو )١(

 . ۱۳١-٠٤٤١ ص ۲ ج نيكلاسلا جرادم يف (۲)



TVA 

 م 1

 هللا َكَراب :لاق «الماح َةَرَقَب رَقَب يطع .لْبإلا وأ ُرَقَبلا :لاق ؟َكْيَلِإ ٌبَحَأ ٍلاملا يأ :َلاقق
 يرصَب ىلإ هللا دري نأ :لاق ؟َكِْيَلِإ بأ ءىش يأ :لاقف .ىمغألا نا اي 3

 يي 2<

aل ؟كِئلِإ 26 لاملا أف : لاق هَرَصَب لإ هللا دَر ا لا  

 داو اذهلو ءِلْباِلا َنِم داو اذهِل َناكف . ذه َدَلَوو ِناذه جاف . اًدِلاو ًءاش َيِطْعَأَ ل

 :لاقف . ِهتّئيهو هيَروص 7 هم ا نإ م مث :لاقإ 4 منعا ّنِم داو اذهلو «رقبلا َنِم .

 كب مث وشاب اّلِإ مولا يل اَب الف يرَّفَس يف لابجلا يب ! ْتَعْطقلا د نيكني لج

 يرَفَس يف هب علت اًريعب - لاملاو ّنَسَحلا َدلجلاو ردا نول كاطغَأ يذّلاب كلاس

 ارفع O RS 0 « كفرغأ ينأگ :لاقف ءُةَريِثَك قوقحلا :لاقق

 :لاقف .رباك ْنَع اًرباك َلاملا اذه ٌتْنْرَو امّنِإ :لاقف ءلاملا َّلَجو َّرَع هللا اطغأَف

 . تنك ام ىلإ هللا كَرَيَصف اًبذاك َتْنُك

 ا لم هَْلَع درو ءاذهِل لاق ام َلْثِم هَل لاف ء[يكْيَمَو] هتَروص يف َعَرْفَألا ىتأو

 يف ىمغألا ىتأو :َلاق .َتْنُك ام ىلإ هللا َكَريَصَف اًبذاك َتْنُك ْنِإ :لاقف .اذه ِهْيَلَع

 الق .يرمَس يف لابحلا يب , ٌُتَعْطَقنا ِدَق .ٍليبَس ناو نيِكْسِم لجَر : لاقف هتكيهو هتروص

 EE 5 ىقلاو لاك .كب مث هللاب الإ َموّيلا يل َغالَب

 ال هللاوف ءَتْنِش ام غدو َتْ'ِش ام ذم ءيرَصَب ّيلِإ هللا دَر ىتأ ُتْنُك ذُ : لاقف

 َكْنَع هللا َيِضَر ْدَمَف ميلا امتإف كلام كِيْمَأ :لاقَف .هلل ُهَتْذَحَأ ءب مولا ا

 .هاجرخأ «كّيبِجاص ىلَع طخَسو

 إ 3

 و ؛اهركشي مل اهب الهاج ناك لب ةمعنلا فرعي مل نمف «ةبحملاو لذلاو ؛هل عوضخلا

 امك اهدحج نكل معنملاو ةمعنلا فرع نمو] ءاضيأ اهركشي مل اهب معنملا فرعي ملو اهفرع

 ملو اهب ٌرقأو ءاهب معنملاو ةمعنلا فرع نمو ء[اهرفك دقف اهب هيلع معنملا ةمعنل ركنملا دحجي

 اهفرع نمو .اًضيأ هركشي مل «هنعو هب ضري ملو هبجي ملو هل عضخي مل نكلو ءاهدحجي
 هباحم يف اهلمعتساو ءهنعو هب يضرو هبحأو ءاهب معنملل عضخو ءاهب رقأو اهب معنملا فرعو

 وهو «ملعلا عبتي لمعو .بلقلا ملع نم ركشلا يف دب الف ءاهل ركاشلا وه اذهف «هتعاطو
 .هل عوضخلاو هتبحمو معنملا ىلإ ليملا

 (.مهنم هبرقو هتيؤر ةهاركب (سانلا ينرذق) : هلوق



۳7۹ 

 : لئاسم هيف

 الآ سف : ىلوألا

 ٠ . ىل اده َنكوُقِل# :ىنعم ام : ةيناثلا

 . «قردع لع لع مثيرا آَمَّنإ# :هلوق ىنعم ام : ةثلاثلا
 .ةميظعلا رّبِعلا نم ةبيجعلا ةصقلا هذه يف ام : ةعبارلا

ene eon beim 



TA‘ 

 باب - 6

 بع قا ق اھت اني 266 2[ 96ج ایس اب اک :ىلاعت هللا لوت
 ۱۹١[. :فارعألا] هکر کرن

 اَمع هلا عتق امهلتاع ايف کس مل الج الص اَمُهِنَتاَع اتم هللا لوق باب) :هلوق
 .[۱۹۰ :فارعألا] کرن

 نب رمع انثدح :دمصلادبع انثدح :ةيآلا هذه ىنعم يف هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 اهب فاط ءاوح تدلو امل» :لاق هب يبنلا نع ةرُمَس نع نسحلا نع ةداتق انثدح ميهاربإ

 . شاعف ثراحلادبع هتمسف «شيعي هنإف ثراحلادبع هيمس :لاقف دلو اهل شيعي ال ناكو سيلبإ

 نع «رادنب راشب نب دمحم نع ريرج نبا هاور اذكهو «هرمأو ناطيشلا ىحو نم كلذ ناكو

 نع ىنثملا نب دمحم نع ةيآلا هذه ريسفت يف يذمرتلا هاورو .هب ثراولادبع نب دمصلادبع
 «ميهاربإ نب رمع ثيدح نم الإ هفرعن ال ؛بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «هب دمصلادبع

 دمصلادبع ثيدح نم هكردتسم يف مكاحلا هاورو .هعفري ملو دمصلادبع نع مهضعب هاورو

 يبأ نب دمحم وبأ مامالا هاورو .هاجرخي ملو «دانسإالا حيحص ثيدح اذه :لاقو ءاًعوفرم

 هب .ميهاربإ نب رمع نع «ضايف نب لاله نع «يزارلا ةعرز يبأ نع هريسفت يف متاح
 ش : اغ وفرم

 كَم نسحلا نع «ورمع نع فسوي نب ليهس انثدح عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 دب صك انت دو . (مدآب نكي ملو للملا لهأ ضعب يف اذه ناك» :لاق # املاء ا

 .«ىراصنلاو دوهيلا مه» :لوقي نسحلا ناك :لاق ةداتق نع ديعس انثدح ديزي ينثدح :لاق ذاعم

 :هجوأ ةثالث نم لولعم ثيدحلا اذه نأ ضرغلاو :ريثك نبا ظفاحلا لاق )١(

 .هب جّتحي ال :ىزارلا متاح رتا لاق نكلو ‹ نيعم نیا هقثو دقو ‹ يرصبلا وه اذه ميهاربإ نب رمع نأ : اهدحأ

 .ملعا هللاف .اًعوفرم ةرمس نع «نسحلا نع «هيبأ نع رمتغملا ثيدح نم هيودرم نبا هاور نكلو

 .ريرج نبا لاق امك .اًعوفرم سيلو «هسفن ةرمس لوق نم ىور دق هنأ :يناثلا

 ريثك نبا قاس مث - هنع لدع امل اًعوفرم ةرمس نع هدنع اذه ناك ولف .اذه ريغب ةيآلا رسف هسفن نسحلا نأ :ثلاثلا

 ؛ كلذب ةيالا رسف هنا : نجلا حر ةحيحنص ديئاشأ هذه :لاق مث هلع ريرج نبا فور ام لثمب :نسحلا نع تاياورلا

 اذهف .هعروو هاوقت عم اميس الو « هريغ الو وه هنع لدع امل وَ هللا لوسر نع اظ وفخم هذنع ثيدحلا اذه ناك ولو

 بهو وأ بعك : لثم .مهنم نمآ نم باتكلا لهأ ضعب نع هاقلت هنأ لمتحيو «ىباحصلا ىلع فوقوم هنأ ىلع كلذي

 مامالا لاقو .ها ملعأ هللاو .عوفرملا ةدهع نم انئرب اننأ الإ هللا ءاش نإ هنايب يتأيس امك امهريغ وأ هبنم نبا

 ةعوضوم ةفارخ ثراحلادبع هنبا ىمس هنأ نم مدآ ىلإ هوبسن يذلا اذهو :لحنلاو للملا باتك يف مزح نب دمحم وبأ

 .ها .اهرهاظ ىلع نيكرشملا يف ةيآلا تلزن امنإو طق اهدنس حصي ملو ؛ءايح الو هل نيد ال نم فيلأت نم ةبوذكم



۳A۱ 

 .ةبعكلا ٍدبَعو ورْمَع ٍدْيَعَك .وللا يعل بعم مشا لگ ميرخَت ىلع اوقفتا» ا ظ

 . (بِلّطُملا دبع اشاَح َكِلذ هش امو

 : هللا همحر نسحلا نع حجم دانسإ اذهو (اورَّضنو اود وهف اًدالوأ هللا مهقزر

 نب دواد نع :قاحسإ نب دمحم لاقف راثآلا امأو هريسفت يف ريثك نبا دامعلا لاق

eمهدّبعتف اًدالوأ مالسلا هيلع مدال دلت ءاوح تناك» :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع <«  

 ول امكنإ نم : لاقف سيلبإ امهاتأف ‹توملا مهبيصيف «كلذ وحنو هّللاديبعو هلل ادبع مهيّمستو هلل

 رك هللا ل نأ هيفف :«تزاخلادبع ةافسف الج 1 تال «نشاعل هب هنابمتست' ىذلا ريغ ةناست

 امهاتأف» :سابع نبا نع يفوعلا لاقو [184 :فارعألا] ةيآلا 4ٍوَديَو سفن نّي مُكَمَلَح ىِرل
 امهل نيزو ؟ال مأ ةميهبأ «نوكي ام نايردت له مأ ؟امكل دلوي ام نايردت له :لاقف ناطيشلا

 امكنإ :ناطيشلا امهل لاقف ءاتامف نيدلو تدلو كلذ لبق تناك دقو ؛نييم ٌّيِوَعَل هنإ «لطابلا

 كلذف «ثراحلادبع امهدلو ايمسف .لوألا تام امك تامو ءاّيوس جرخي مل يب هايمست مل نإ

 . 14 نكرم اَمَع هلآ َلْدعَتَه امُهلتا- آميف ارش مل اَلَعَج اکیص اَمُهنَتاَ امف :ىلاعت هلوق
 رثألا اذه ىّقلت دقو «متاح يبأ نبا هاورو «سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هلثم ركذو

 ةداتق :ةيناثلا ةقبطلا نمو «ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاجمك هباحصأ نم ةعامج سابع نبا نع

 لاق ءةرثك نوصحي ال تاعامج نيرخأتملاو نيرسفملا نمو ؛فلخلا نم ةعامجو يدسلاو

 .'''باتكلا لهأ نم ذوخأم - ملعأ هللاو - هلصأ نأكو :ريثك نبا دامعلا

 «ةبعكلادبعو ورمع دبعك هللا ريغل دّبعم مسا لك ميرحت ىلع اوقفتا :مزح نبا لاق) :هلوق

 تكاد اا كلذ ةا امو

 INE ele ا يدلنا ناعا وعب : مزح نبا

 . هنس نوعبسو تانا هلو ةنامغنرأو نيسمخو تس هنس یفوت « فيناصتلا بحاص يرهاظلا

 نب يصف نب فانمدبع نب مشاه نبا وهو هيم هللا لوسر دج وه :اذه بلطملادبعو

 نب اميزخ نب هاك نررضلا , كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك

 يف يرصبلا نسحلا بهذم ىلعف نحن امأ «باتكلا لهأ راثآ نم اهنأ - ملعأ هللاو - اهيلع رهظي راثآلا هذهو :ريثك نبا لاق )١(
 . وا اسم ف ها 1 لعف# : لاق اذهلو ؛هتيرذ نم نوكرشملا امنإو «ءاوحو مدآ قايسلا اذه نم دارملا سيل هنأو اذه

 رخآ يف ىلاعت هلوق امأ - نيملسملا عفنل هتايح هللا لاطأ - خيشلا لآ نسح نب هللادبع خيشلا ةمالعلا انخيش لاق :ةدئاف (#)
 امنإو .فنأتسم مالك ءادتبا اذهو «هلبق مت دق مالكلا نأل «ءاوحو مدآ هب دارملا سيلف 4 نوکری اّن اَنَع هلأ لفل :ةيآلا

 لوقلا وه «ًاَمُهنَتاَء امف أميف ا ا ل :E : هلوق يف هللا همحر حراشلا هقاس امو ؛نوكرشملا هب دارملا

 .ها نارقلا رهاظ هيلع لدي يذلا دمتعملا
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 بير الو «هيف فلتخم ناندع قوف امو «ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم

 .مالسلا امهيلع ليلخلا ميه اربإ نب ليعامسإ ةيرذ نم مهنأ

 ةيبوبرلا يف كرش هنأل .هللا ريغل دّبَع ام لك ميرحت ىلع ءاملعلا قافتا هللا همحر ىكح

 هتيبوبر يف هديحوتو «هدحو هتدابعل مهدبعتسا «هل ديبعو هلل كلم مهلك قلخلا نأل «ةيهلالاو

 هل رقأو هتيهلإ يف هب كرشأ نم مهنمو ؛هتيهلإو هتيبوبر يف هدحوو هللا دبع نم مهنمف «هتيهلإو
 لڪ نإ# :ىلاعت لاق امك ءدب الو مهيلع ٌةيراج ةيرّدقلا هُماكحأو «هتافصو هئامسأو هتيبوبرب

 ا امأو ءةماعلا ةيدوبعلا ىه هذهف [۳ : ميرم] ع نرل اء َإ شالو تلا ف 7

 ودع ٍفاكِي هلا شا : ىلاعت لاق امك .ةعاطلاو صالخإلا لهأب صتخت اهنإف ةصاخلا

 .اهوحنو ۳١[ :رمزلا]

 هتيمست نأ كلذو «لك» نم دافتسملا مومعلا نم ءانثتسا اذه (بلطملادبع اشاح) :هلوق

 مدق مشاه وخأ بلطملا نأ كلذو ؛قرلا ةيدوبع نم هلصأ نأل ءاهيف روذحم ال مسالا اذهب

 نأل ‹جرزخلا نم راجنلا ينب هلاوخأ يف أشن دق - اذه - «ةبيش» هيخأ نبا ناكو ؛ةنيدملا

 زييمتلا نس غلبو ؛هلاوخأ يف بش املف «نبالا اذهب هنم تءاجف «ةأرما مهيف جوزت اًمشاه

 دقو ةكم لهآ هآرف «هفيدر وهو ةكم هب مدقف '''هتريشعو هيبأ دلب ةكم ىلإ بلطملا همع هب رفاس

 مسالا اذه هب قِلَعف «بلطملا دبع اذه :اولاقف .بلطملل اًدبع هوبسحف ءرفسلاب هنول ريغت

 يبنلا لاق دقو .دوصقم ىنعم لصألل قبي ملف .' ١ يلا و ا نامل ؛هبكرو

 مهفرشأو شيرق ديس وهف «برعلاو شيرق يف اًمظعم راص دقو '” ”«بلطملادبع نبا انأ» : ةي
 دلاو «هللادبع»و .هدعب نم هتيرذ يفو ةياقسلا هل تراصو مزمز رفح يذلا وهو ؛هتيلهاج يف
 يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاق «هيبأ ةايح يف يفوتو «بلطملادبع ينب دحأ ايي هللا لوسر

 لوسرب ةنمأ هنم تلمح نيح هللادبع هيبأ نس ناك :ةيربلا ريخ دلوم يف ةينسلا ةردلا باتك يف

 دنع اهب تامف هلهأل اًرمت اهنم راتميل ةنيدملا ىلإ بهذ مث ؛اًماع رشع ةينامث وحن ةي هللا

 . ىهتنا .حيحصلا ىلع لمح يي يبنلاو ءراجنلا نب يدع ينب هلاوخأ

 تامو «ةبيش هل تدلوف «ةنيدملاب هدنع دلت نأ مشاه ىلع يراجنلا يجرزخلا ديز نب ورمع اهوبأ طرش دق ىملس همأ تناكو )١(

 ىلإ هرضحأو هيلإ بلطملا همع بهذ ىتح نينس عبس راجنلا نب يدع ينب ب هلاوخأ دنع ةنيدملاب ةبيش يقبف ماشلا يف مشاه

 . ةكم

 EE هك للا ا0

 نکل :لاقف ؟نينح موي ةي هللا لوسر نع متررفأ» :سيق نم لجر هلأسو - بزاع نب ءاربلا نع ملسمو يراخبلا ىور (۳)
 تيأر دقلو «ماهسلاب انتلبقتساف مئانغلا ىلع انببكأف ؛اوفشكنا مهيلع انلمح امل انإو ةامر نزاوه تناك «رفي مل هللا لوسر

 لزن مهللا بلطملادبع نبا انآ «بذك ال يبنلا انأ :لوقي اهمامزب ذخآ نايفس ابأ نإو ءاضيبلا هتلغب ىلع ةي هللا لوسر

 .«هب يذاحي يذلا عاجشلا نإو «هللا لوسرب انيقتا سأبلا يمح اذإ انكو .كرصن



 ےس

 ۰ مدا اهاّشْعَت امل :لاق» :ةيآلا يف سابع نبا نعو

 يأ ی هل ّنلَعْجَأل وأ يِننْعيطُتل ِةَنَجلا َنِم امُكُيْجَرْخَأ يذلا امُكبِحاص ين
 1 0 دْبَع ُهايّمَس ءامُهَفّوَحُي َنلعفألو َنلعفألو ُةَفْشَيَق كط
 ي عر ةاعيطُي ْنَأ ايَبَأَف ِهِلْوَق َلْثِم َلاقَف ءامُهاتأف .ثّلمَح من ءاَنْيَم جرف

 : لوق كلذ تراحلا دبع ةايقتفا ا

 .متاح يبأ نبا هاور «اَمُهلتاَء آمي رس مل العج#

٤ 
 7ه

 3 ه عر هَ ر 0 0 * م 6

 e «هتعاط ىف ءاكرش» : لاق ةداتق نع حيحص دنسب هلو

Eو  

 .امهريغو دعس و نسحلا نع هانعم رکدو «اًناسْنإ

 : يبهذلا ظفاحلا لاق .بلطملادبع هدج ةلافك يف همأ هتعضو امل هي يبنلا راصو :تلق

 . لمح وهو :ليقو .«كلذ نم لقأ ليقو ءاّرهش نورشعو ةينامث هيب يبنللو هللادبع هوبأ يفوتو

 شاعو «ماشلا نم ؛اًعجار اهب رم لب :ليقو ءاّرمت راتميل اهمدق دق ناكو «ةنيدملاب يفوت
 ةنمآ همأ تيفوتو «هتافوو هنس يف ليواقألا تبثأ كلذو :يدقاولا لاق ءةنس نيرشعو اًسمخ

 ٍڊئمؤي وهو ءراجنلا نب يدع ينب هيبأ لاوخأ ةرايز نم ةكم ىلإ لَك هب ةعجار يهو ءءاوبآلاب
 ىلإ هتالوم نميأ مأ هتلمح همأ تتام املف .نيئس عبرأ نبا :ليقو ؛موي ةئامو نينس تس نبا

 أ همع ىلإ هب ىصوأف نينس نامث يي يبنللو ءهدج يفوت نأ ىلإ هتلافك يف ناكف ؛هدج
 ۰ ۰ ا بلاط

 ىف سابع نبا نع هريظن انمدق دق (ةيآلا ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو) :هل

 ۰ ۰ ۰ لا
 لاق («هتدابع يف نكي ملو هتعاط يف ءاكرش» لاق ةداتق نع حيحص دنسب هلو) :هلوق

 وهو «سيلبإ اهديري يتلا هتقيقح ادصقي مل «ةيمست درجم يف كرشلا اذه نإ :هللا همحر انخيش
 ةيمست درجم وه امنإ ثراحلادبع امهنبا امهتيمست نم نيوبألا نم عقو ام نأ نيبي نسح لمحم

 . هتدابع يف نكي ملو هتعاط يف ءاكرش :ةداتق لوق ىنعم اذهو .هللا ريغل هديبعت ادصقي مل



0 

 : لئاسم هيف

 . "هللا ريغل دبعم مسا لك ميرحت : ىلوألا

 ا ا

 . اهتقيقح دصقت مل ةيمست درجم يف كرشلا اذه نأ : ةثلاثلا

 .معنلا نم ةيوسلا تنبلا لجرلل هللا ةبه نإ ا

 .ةدابعلا ىف كرشلاو ةعاطلا ىف كرشلا نيب قرفلا فلسلا ركذ احلا

 .لوسرلادبعو يبنلادبعو «نيسحلا مالغو نيسحدبعو يلعدبع ةيمستك )١(
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 ةيالا © لمس فق تودو نزلا اوردو اهي ا ةوعداف یس ا لآ لوو : ىلاعت هللا لوق

 :فارعألا] ۱۸٠١[.

 جر ا 1 ل E E ا رو ا
 4ءويلمسا ف تودي نبيل اوردو اپ وغدا قتلا الا وتو :ىلاعت هللا لوق باب :هلوق

 ( . ()ةيألا 1۸١[ :فارعألا]

 ا روسو هن هلل نإ» :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ع

 نم جاا احا ا ب تو وخر لا ك طاع م كاكا الا
 هن E ءدانزلا يبأ نع ' «ناميلا يبأ نع يراخبلا هاورو .ةنييع نب نايفس ثيدح

 دازو .هلثم هدنسب بيعش نع ملسم نب ديلولا نع ءحلاص نب ناوفص نع يناجزوجلا هجرخأو

 ‹«سودقلا «كلملا ءميحرلا ,نمحرلا ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا وه :- رتولا بحي» هلوق دعب

 .راهقلا ءروصملا «ئرابلا ءقلاخلا ءربكتملا ءرابجلا ءزيزعلا «نميهملا «نمؤملا «مالسلا

 ءزعملا «عفارلا «ضفاخلا ءطسابلا «ضباقلا ء«ميلعلا ء«حاتفلا «قازرلا .باهولا «رافغلا

 ءروفخلا ءميظعلا «ميلحلا ءريبخلا «فيطللا ءلدعلا ءمكحلا ءريصبلا ءعيمسلا ءلذملا

 «بيجملا «بيقرلا «ميركلا «ليلجلا بيسحلا «تيقملا .ظيفحلا ءريبكلا ءىلعلا ءروكشلا

 «نيتملا «يوقلا «ليكولا .قحلا .ديهشلا «ثعابلا ءديجملا ءدودولا نفيا .عساولا

 ءدجاولا ءمويقلا ءيحلا «تيمملا «ييحملا ءديعملا «ئدبملا «يصحملا ءديمحلا ءيلولا

 لوألا ءرخؤملا همدقملا :ةردتتملا +ذاقلا «نمصلا رفا :تحألا تازلا حالا

 كلام «فوؤرلا ءّوفعلا «مقتنملا «باوتلا ءربلا ءيلاعتملا ءيلاولا «نطابلا ءرهاظلا ءرخآلا

 ءراضلا ؛عناملا ,يطعملا «ينغملا «ينغلا «عماجلا .طسقملا «ماركإلاو لالجلا وذ «كلملا

 اذه :يذمرتلا لاق مث «روبصلا ءديشرلا «ثراولا «يقابلا ءعيدبلا «يداهلا ءرونلا «عفانلا

 ركذ تاياورلا نم ريثك يف ملعن الو «ةريره يبأ نع هجو ريغ نم يور دقو .بيرغ ثيدح
 اذه يف ءامسألا درس نأ ظافحلا نم ةعامج هيلع لّوع يذلاو .ثيدحلا اذه يف الإ ءامسألا

 نع يناعنصلا دمحم نب كلملادبعو ملسم نب ديلولا هاور امك كلذ امنإو .هيف جردم ثيدحلا

 | ي ميلا : يأ .كلذ اولاق مهن ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نع هغلب هنأ دمحم نب ريهز

 . ملعأ هللاو يوغللا ديز يبأو نايفسو دمحم نب رفعج نع يور امك : نارقلا

 تسيل ىنسحلا ءامسألا نأ ملعيل :لاق مث رس ارح تا اطال

 ءاتسالا لسوتلا وه عورشملا نأو تاومألاب لسوتي نم ىلع درلا ةمجرتلا هذهب هللا همحر دارأ : نيدحوملا لویع ةرق يف )١(

 لالا لاعألاو اللا تاصلاو, حلا



 لكلا

 ع هسا <

 . نوکر شي ىف تودي » : سابع قفا نع متاح يب ا نبا كد

 .زيزعلا نم ىَّرْعلاو «هلالا نم تاللا اوُمَس هنعو

 ‹قوزرم نب ليضف نع «نوراه نب ديزي نع دمحأ هاور ام ليلدب .نيعستو ةعست يف ةرصحنم

 نع دوعسم نب هللادبع نع «هيبأ نع «نمحرلادبع نب مساقلا نع .ينهجلا ةملس يبأ نع
 ؛كدبع نبا «كدبع ينإ مهللا :لاقف نّرَح الو مَ طق اًدحأ باصأ ام» :لاق ةي هللا لوسر

 وه مسا لكب مهللا كلأسأ .كؤاضق ّيِف ٌلدَع .كمكح يف ضام .كديب يتيصان «كتمأ نبا
 يف هب ترثأتسا وأ .كقلخ نم اًدحأ هتملع وأ .كباتك يف هتلزنأ وأ .كسفن هب تيمس .كل

 باهذو .ينزح ءالجو .يردص رونو يبلق عيبر ميظعلا نآرقلا لعجت نأ .كدنع بيغلا ملع

 الأ :هللا لوسر اي :ليقف .اًحرف هناكم هلدبأو .هنزحو همه هللا بهذأ الإ .يمغو يمه

 يف نابح ¿ نباو متاح وبأ هجرخأ دقو «اهملعتي نأ اهعمس نمل يغبني .ىلب :لاقف ؟اهملعتن

 . هحيحص

 :لاق «ءويَنَمْسَأ ف توُدِحَلُي َنِدلَأ اوردو# :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يفوعلا لاقو
 يدل أورّدو# :دهاجم نع جيرج نبا لاقو «هللا ءامسأ يف تاللا اوعد نأ .: نيدهلملا :ةاحلإا
 .«زيزعلا نم ىّرعلا اوقتشاو ءهللا نم تاللا اوقتشا» :لاق ©«ءْينَمْسَأ ف تودي

 : (داحلالا» : سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو «نوكرشي :نودحلي» :ةداتق لاقو

 0 اا :تندكنلا
 هنمو .فارحنالاو روجلاو ليملاو .دصقلا نع لودعلا :برعلا مالك يف داحلالا لصأو

 : ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق .رفحلا تمس نع ةلبقلا ةهج ىلإ هفارحنال «ربقلا يف دحللا

 EEE EOE شالاب ليملا اهيف داحلألا ةقيقحو
 هلامك ىلع تلدو هدابع ىلإ 2 اهب هفزعت هةفاضواو «ءاجسأ اهلك ىلا ترلا ءانسأو

 .العو لج
 امإو اهليطعتو اهيناعم دحجب امإو ءاهراكنإو اهدحجب امإ داحلالاف :هللا همحر لاقو

 ا نأ نو ا د ق غا
 ىتح اهمومذمو اهدومحم نوكلا اذه ءامسأ اهولعج مهنإف ءداحتالا لهأ داحلإك تاقولخملا

 مومذم مسا لكبو ءافرعو اًعرشو القع حودمم مسا لك ىنعمب ىمسملا وه :مهميعز لاق
 اک ع نول قرع امه للا لافت ارك اا

 يتلا تافصلا تابثإ :مهرخأتمو مهمدقتم ةبطاق ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع يذلاو :تلق

 الب اتابثإ .هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع ةي هللا لوسر اهب هفصوو هسفن اهب هللا فصو
 ا ا تلال لاعتناق ابك ا ا و ل
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 امكف .هلاثمو هوذح يذتحي .تاذلا يف مالكلا نع عرف تافصلا يف مالكلا نأو ١١[ :ىروشلا]

 ال ةقيقح تافص هلف «نيقولخملا تاوذ نم ايش هبشت ال ةقيقح اًناذ هلل نأب ملعلا بجي هنأ

 .هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو امم اًئيش دحج نمف «نيقولخملا تافص نم اًئيش هبشت

 : ىلاعت لاق امك .نينمؤملا ليبس ريغ عبتا دق يمهج وهف هانعم نم رهظ ام ريغ ىلع هلوأت وأ
 رر r 7 “3 م م عض ےک و مل لل وب ر ا ل ور 1 رس رسل رس ےس

 ءويصنَو كوت ام ولون َنيِنِمْؤُمْلا ليس ريع َعيَنَبَو ىدهلا هل نيبٿ ام دعب نم لوسرلا قات نمو
 لم
 ١١6[. :ءاسنلا] *اًريِصَم تاسو متهج م

 ةليلج ةدئاف

 E ىلاعتو كراك هيلا ىلع رك وأ ةفنلا عرفسلاب
 .دوجومو تاذ :كلوقك «تاذلا سفن ىلإ عجري ام :اهدحأ

 .ريصبلاو عيمسلاو ءريدقلاو ميلعلاك ؛هتوعنو هتافص ىلإ عجري ام : يناثلا

 .قزارلاو قلاخلاك .هلاعفأ ىلإ عجري ام :ثلاثلا

 ‹ضحملا مدعلا يف لامك ال ذإ ؛اتوبث هنمضت نم دب الو «ضحملا هيزنتلا :عبارلا

 .مالسلاو سودقلاك
 ال ةديدع فاصوأ ةلمج ىلع لادلا مسالا وهو - سانلا رثكأ هركذي ملو - :سماخلا

 فصتا نم ديجملا نإف «دمصلا ميظعلا ديجملا وحن «ناعم ىلع لاد لب «ةنيعم ةفصب صتخت

 ةدايزلاو ةعسلل عوضوم هنإف .اذه ىلع لدي هظفلو ؛لامكلا تافص نم «ةددعتم تافصب

 (ديجملا شرعلا بر) هنمو .اهفلع «ةقانلا دجمأو NEN خرملا دجمتسا» :هنمف «ةرثكلاو

 هللا نم ةالصلا بلطب اًنرتقم مسالا اذه ءاج فيك لمأتو «هفرشو هتمظعو هتعسل شرعلل ةفص

 .هماودو هترثكو «ءاطعلا ةعسل ضرعتلاو ديزملا بلط ماقم يف هنأل يب هانملع امك هلوسر ىلع

 .ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو يل رفغا :لوقت امك ؛هيضتقي مساب بلطملا اذه يف ىتأف

 ثيدحلا هنمو .اهبحأو لئاسولا برقأ نم وهو «هتافصو هئامسأب هيلإ لسوتلا ىلإ عجار وهف

 ال دمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا» :هنمو «ماركالاو لالجلا اذ ايب اوظلأ» :يذمرتلا يف يذلا

 هيلإ لسوتو هل لاؤس اذهف «ماركالاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاومسلا عيدب نانملا تنأ الإ هلإ

 ةباجالاب كلذ قحأ امو «هتافصو هئامسأب هيلإ لسوت وهف «نانملا وه الإ هلإ ال هنأو هدمحب
 | .ديحوتلا باوبأ نم ميظع باب اذهو .لوؤسملا دنع اًعقوم همظعأو

 برضيو «رانلا ترثك :دارملاو «دانزلا هنم ذختي رجش :- باحسك - رافعلاو .لاعتشالاو يرولا عيرس رجش : خرملا )١(

 .ةرثكلل لثملا
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 : لئاسم هيف

 .ءامسألا تابثإ لا

 :تنیبخ اهنوک : ةيناثلا

 . اهب هئاعدب رمألا ٠ :ةثلاثلا

 .نيدحلملا نيلهاجلا نم ضراع نم كرت : ةعبارلا

 .اهيف داحلالا ريسفت : ةسماخلا

 كحل نم ديعو : ةسداسلا

 ىلع دئاز ردق كلذو .رخآلاب نيفصولاو نيمسالا دحأ نارتقا نم لصحت ةفص :سداسلا
 ةنرتقملا تافصلا ةماع اذكهو .ديجملا ديمحلا ءريدقلا روفغلا .ديمحلا ينغلا :وحن امهيدرفم

 عم «ىنغلا» :عامتجاو .«دمحلا»و لامك ةفص «ينغلا» :نإف .نآرقلا يف ةجودزملا ءامسألاو

 روفغلا كلذكو ءامهعامتجا نم ءانثو «هدمح نم ءانثو «هانغ نم ءانث هلف ءرخا لامك (ذمحلا»

 .فراعملا فرشأ هنإف هلمأتف «ميكحلا زيزعلاو .ديجملا ديمحلاو ءريدقلا

 ےک ےک هلم وقع يا



۸۹ 

 باب - 6١
 هللا ىلع مالسلا :لاقي ال

 . (هللا 0 ءالسلا : لاقي ال باب) :هلوق

 .ملسمو «يراخبلا هاور ثيدحلا اذه (خلا دوعسم نبا نع حيحصلا يف) :هلوق

 هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع ةملس نب قيقش ثيدح نم هجام نباو «يئاسنلاو ءدواد وبأو

 ؛هدابع لبق هللا ىلع مالسلا :انلق ةالصلا يف يم هللا لوسر عم انسلج اذإ انك» :لاق هنع

 ثيدح نم يذمرتلا هاور .ريخألا دهشتلا ركذ هرخآ يفو «ثيدحلا - نالفو نالف ىلع مالسلا

 وه هللا نإف» :هلوقب كلذ نع يهنلا ببس ثيدحلا يف ركذو «دوعسم نبا نع ديزي نبا دوسألا

 :لوقيو اًثالث رفغتسي ةبوتكملا ةالصلا نم فرصنا اذإ يب يبنلا ناك دقو «مالسلا هنمو مالسلا
 اذه نإ) :ثيدحلا يفو .«ماركالاو لالجلا اذ اي تكرابت «مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا»

 ملسي ىلاعتو كرابت برلا نأ ىلع لدي ام ليزتتلا يفو «ىلاعتو كرابت مهبرل ةنجلا لهأ ةيحت وه

 Ry مسل :ىلاعت لاق امك .ةنجلا يف مهيلع

 وهف لغت لك نو ن لكك نم لا ھا اا وهب هنأ نو :هلوق ىنعمو

 . صقنو بيع لك نع هزنملا ؛لامك لكب فوصوملا
 .ءاعدلا ظافلأ نم وهو ءردصم مسا مالسلا :دئاوفلا عئادب يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 مالسلا ىنعم وهو «ةيئاشنالا ةهجلا ضقانت ال هيف ربخلا ةهجف ءرابخالاو ءاشنالا نمضتي
 :ناروهشم نالوق هيفو .ةيحتلا دنع بولطملا

 .كلذ وحنو مكيلع هتكرب تلزن :مالكلا ىنعمو .لجو زع هللا وه انه مالسلا نأ :لوألا

 .ءامسألا نم هريغ نود «مالسلا» مس | لجو زع هئامسأ نم ىنعملا اذه يف ريتخاف

 نمو ةيحتلا دنع هب وعدملا بولطملا وهو .ةمالسلا ىنعمب ردصم مالسلا نأ :يناثلا

 نم امسا ناك ولو «مكيلع مالسا كلا ءاّركنُم يتأي هنأ :لوقلا اذه باحصأ ةجح

 إو ؛ىنعملا اذه مالسلا نم دوصقملا سيل هنأ :مهتجح نمو «كلذك لمعتسي مل هللا ءامسأ

 .ءاعدو اًربخ ةمالسلاب ناذيالا هنم دوصقملا

 .نيلوقلا عومجم يف قحلا :لاقي نأ باطخلا لصفو :هللا همحر ميقلا نبا ةماعلا لاق
 قح نأ :يهو «ةدعاقب كلذ نيبتي امنإو ءامهعومجم يف باوصلاو ؛قحلا ضعب امهنم لكف



۳۹۰ 

 :مالسلا نيل : ىلوألا

 ديت هلأ : ةيناثلا

 . هلل حلصت ال اهنأ الإ

 . كلذ يف ةلعلا :ةعبارلا

 .هلل حلصت يتلا ةيحتلا مهميلعت :ةسماخلا

 كلذل يضتقملا مسالاب لسوتيو بولطم لك يف لأسي نأ ىنسحلا هئامسأب هللا اعد نم

 :لاق اذإف .هيلإ هب لسوتم ىلاعت هللا ىلإ عفشتم يعادلا نإ ىتح «هلوصحل بسانملا «بولطملا

 نم نيمساب هيلإ لسوتو نيرمأ هلأس دقف ءروفخلا باوتلا تنأ كنإ ّيلع بتو يل رفغا بر
 :هب وعدي ام هلأس دقو هنع هللا ىضر ركب ىبأل ةي لاقو «هبولطم لوصحل نييضتقم ؛هئامسأ

 ن رغم ىل عاف تبا الإ بوكذلا» ن الر ك انف يدق تمل نإ مهللا : لق»

 مهأ يه يتلا ةمالسلا بلط ماقم ناك امل ماقملاف .«ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو ؛كدنع

 هنم بلطت يذلا «مالسلا» وهو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ةغيصب اهبلط يف ىتأ «لجرلا دنع

 دوصقم وهو ةمالسلا بلط :يناثلاو «هللا ركذ :امهدحأ :نيينعم مالسلا ظفل نمضتف «ةمالسلا

 هذه لمأتف ءهنم ةمالسلا بلطو هللا ءامسأ نم امسا «مكيلع مالس» نمضت دقف .ملسملا

 رودت ىنعملا اذه ىلعو «بويعلاو رشلا نم ةاجنلاو صالخلاو ةءاربلا :هتقيقحو .ةدئافلا

 املس ملس بر» :طارصلا ىلع نينمؤملا ءاعد هنمو هللا كملس :مهلوق كاذ نمف «هفيراصت

 مرش هيف دهي نم هلا برص :ىلاعت لاق .هدحو هل صلخ يأ «نالفل ءيشلا ملس هنمو
 ملسلا هنمو «هريغ هعم هكلمي ال هدحو هل اًصلاخ ا [۲۹ :رمزلا] لج املس دارو نوسم

 ىلع هيف ىنب اذهلو ءرخآلا ىذأ نم ملسيو صلخي نيبراحتملا نم دحاو لك نأل :برحلا دض

 .بيعلاو لغدلا نم يقنلا وهو ميلسلا بلقلا :هنمو ةكراشملا لثم ةملاسملا :ليقف «ةلعافملا

 بونذلا لغدو «هلغو كرشلا لغد نم صلخف «هدحو هلل ملس دق يذلا :هتقيقحو

 نم ةاجنلا هل نمض يذلا وه اذهو «هتلماعم نسحو هبح قدص ىلع ميقتسم وهف «تافلاخملاو

 دايقنالاو مالستسالا هنأل «ةداملا هذه نم هنإف مالسإلا ذخأ هنمو «هتماركب زوفلاو هللا باذع

 هيف هل سيل هالومل ملس يذلا دبعلاك ءهل صلخو هبرل ملسف ؛كرشلا بئاوش نم صلختلاو «هلل

 .هب كرشمللو هبرل صلاخلا ملسملل نيلثملا نيذه هناحبس برض اذهلو «نوسكاشتم ءاكرش

 تي تي 23 هلم علم ىلع



۳۹۱ 

 باب - ۴
 تئش نإ يل رفعا مهللا :لوق

 هذا هللا : ْمُكُدَحَأ لم لَم ال١ :لاق يي هللا لوسر نأ :ةريره يبأ ا ول

 . (ُهَل رک ال هلل نإ َةَلأْسَمْلا مزعل ( تُنِش نإ ينمحرا هنللا فتن نإ یل

 .(تئش نإ يل رفغا مهللا :لوق باب) :هلوق

 . بابلا ثيدح ىف هنع ىهنلا دورول زوجي ال كلذ نأ : ىنعي

 رفغا مهللا مكدحأ لقي ال» :لاق ةي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع حيحصلا يف) :هلوق

 «دبعلا فالخب . ((هل هركم الل هللا نإف لالا مزعل ا نإ ينمحرأ مهللا ا نإ يل

 .هراك وهو هتلأسم هيطعيف «هئاجر وأ هفوخل وأ «هيلإ هتجاحل «هتلأسم لئاسلا ىطعي دق هنإف

 وهو هع نأ فام لوول م قاع هام كاوصح قاعي نأ قولكم اا ا
 لامكو .هقلح عيمج نع هانغ لامكل كلذ هب قيلي ال ىلاعت هنإف «نيملاعلا بر فالخب «هراک

 يفو . مالك هؤاطعو ‹ نيع ةفرط ةبر نع ينغتسي ل جاتحم هيلإ ريقف مهلكو ‹«همرکو هدوج

 قلمك كن قفلا اف متيأرأ .راهنلاو ليللا ءاحس «ةقفن اهضيغُي ال ىألَم هللا ُنيِمّي» :ثيدحلا

 (""(هعفريو هضفخُي ٌطْسِقلا ىرخألا هدي يفو ؛هنيمي يف ام ْضِغَي مل هنإف ؟ضرألاو تاومسلا
 مزعي نأ هللا لأس نمب قئاللاف .ريبخلا ميكحلا وهو ةمكحل عنميو ةمكحل ىلاعت يطعي

 ءارعشلا ضعب لاق دقو «ةلأسم مظع نع الو ةهارك نع اًئيش هدبع يطعي ال هنإف «ةلأسملا

 : هحدمي نميف
 مئاظعلا ميظعلا نيع يف رغصيو اهراغص ريغصلا نيع يف مظعيو

 رثكأ عنميو ةرات يطعي دبعلا نإف الإو ءايندلا بابرأ سوفن يف ام ىلإ ةبسنلاب اذهو
 هيطعي ام امأو «ميظعب هؤاطع سيلف هذه هلاح ىلإ ةبسنلابو «بلغأ هيلع لخبلاو ؛اًمرك يطعيو

 يف ةفطنلا ر نيح نم لاويسشلا لبق لاونلاب دوجي « رمكسم مئاد وهف هدابع ىلاعت هللا

 هيلع فطع 0 هتعضو اذإف «ةيبرت خا هيبري «ةراد 0 نطب يف نينجلا ىلع همعنف «محرلا

 ىلع هتايح تناك نإف .هتايح ةدم هللا معد وق بلقتي هدا غلبي ىتح همعنب هابرو هيدلاو

 ايندلا يف هيلع ناك ام فاعضأ فاعضأ هافوت اذإ هيلع ىلاعت هللا معن تدادزا ىوقتلاو ناميالا

 تاومسلا قلخ» دعب «ءاملا ىلع هشرع ناكو)» : ةدايز هيفو ةريره يبأ نع ملسمو .عماجلا نم عضاوم ةدع يف يراخبلا هاور )١(

 لاق «ثيدحلا - ىألم هللا دي :لاقو «كيلع قفنأ قفنأ» :ثيدحلا لوأ يراخبلا نم دوه ةروس ريسفت يفو «ضرالاو

 ىنعمو .ها .نئازخلاب اهرسف نم هنم دعبأو «ةمعنلاب انه ديلا رسف نم ىلع «هللا نيمي» ةياور درتو : حتفلا يف ظفاحلا

 . ريبكلا ءاطعلاو تنفلا ةمئاد يأ (ءاحس)» ىنعمو ؟ صقن اذإ ءاملا ضاغ : لاقي « اهصقني («اهضيغي)
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 E 2 همظاعَ ال هللا ناف َةَبْعَدلا مظعيلو» :ملسملو

 : لئاسم هيف

 . ءاعدلا يف ءانثتسالا نع يهنلا : ىلوألا

 . كلذ يف ةلعلا نايب : ةيناثلا

 لالا مزعيلا : هلوق : ةثلاثلا

 .ةغرلا ماظعإ :ةعبارلا

 .رمألا اذهل ليلعتلا : ةسماخلا

 ام لكو «نيقتملا نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا هدعأ امم ءهللا الإ اهردق ردقي ال يتلا معنلا نم

 هناسحإو هتدارإو هللا نذإب وهف قولخم دي ىلع اهضعب ناك نإو معنلا نم ايندلا يف دبعلا هلاني

 نع عم اهردقو اهءاش يذلا وهف ءاهلك معنلا ىلع دومحملا وه ىلاعت هللاف «هدبع ىلإ

 مَن نم مكي امو# :ىلاعت لاق .نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا هلف 00 ر ةيقزك

 ةمكحل هلأس اذإ هدبع هناحبس عنمي دقو [57 :لحنلا] ا وتلا لا كش اذإ نك 5 نمف

 هيطعيل وأ ءردقملا هتقول هدبع هلأس ام رخؤي دقو .عنملاو ءاطعلا نم هدبع حلصي امب ملعو

 «ييملاعلا ترشا كر انتف“.زتكأ

 امرك مئاظعلا يطعي هنإف ؛هتجاح هّير هلاؤس يف :يأ (ةبغرلا مظعيلو :ملسملو) :هلوقو
 مظع نإو «ميظعب هدنع ءيش سيل :يأ ءهاطعأ ءيش همظاعتي ال ىلاعت هللاف .اناسحإو اًدوجو
 «نيملاعلا بر فالخي هلذب هيلع نوهي ام الإ هلأسي ال قولخملا لئاس نأل . قولخملا سفن يف

 ال نم ناحبسف [۸۲ :سی] بوک نک مل َلوُقَي نأ ایس دارا آَدِإ هُهرَمَأ امن مالك هءاطع نإف

 .هاوس بر الو «هريغ هلإ ال .هردق قلخلا ردقي

 و ج --



4۳ 

 باپ - 5

 يتَمأو يدبع :لوقي ال

 كبَر يطأ ْمكَدَحَأ نلوقي ال» :لاق لَك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ل
 ّياتف اتف : لَقيلو «يِتَمَأو يدبع : ْمُكَدَحَأ لقي ذل .َياَلْوَمو يدِّيَس "للو ر ر

 .«يماآغو يټاتفو

 .(یتَمأو يدبع :لوقي ال باب) : هلوق

 :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع) :حيحصلا يف يذلا ثيدحلا ركذ

 :مكدحأ لقي الو .يالومو يديس :لقيلو .كبر ضو .كَبَر معطأ :مكدحأ نلوقي الا

 .(«يمالغو يتاتفو ياتف : لقيلو ‹يتمأو يدبع

 ديحوتلل اًققحتا اهنغ ىهن هلك ىبنلاف «ةغل قلطت تناك نإو ءاهنع ىهنملا ظافلألا هذه

 . مهعيمج دابعلا بر وه ىلاعت هللا نأل .ظفللا يف كيرشتلا نم اهيف امل كرشلا عئارذل ايفو

 يف كيرشتلا كلذب دصقي مل نإو كلذ هنع ىهنيف «مسالا يف هكراش هريغ ىلع قلطأ اذإف

 اذهب ظفللا اذه هيلع قلطيف .هل كلام اذه نأ ىتعملا امنإو .ىلاعت هللا فصو ىه ىتلا ةيبوبرلا

 اًدعبو «ديحوتلل اًقيقحتو «قولخملاو قلاخلا نيب كيرشتلا ةدامل اًمسح هنع ىهنلاف «رابتعالا

 ؛ىلاعت برلا ميظعت نم هيف امل «ةعيرشلا دصاقم نسحأ نم اذهو .ظفللا ىف ىتح كرشلا نع

 : هلوق وهو ‹ ظافلألا هذه ماقم موقي ام ىلإ ا مهدشرأف .نيقولخملا ةهباشم نع هدذعبو

 ءامإ ءامالاو ءهللاديبع ديبعلا نأل ( ىتمأو يدبع مكدحأ لقي الو» :هلوق اذكو «يالومو ىديسا»

 يفف [9* :ميرم] ادع نحيل قا ٍضرأْلاو ِتومَّسلا يف نم لڪ نإ# :ىلاعت هللا لاق . هللا
 اًيدأو ىلاعت هلل اًميظعت كلذ نع مهاهنف .ظفللا يف كيرشت هللا ريغ ىلع نيتملكلا نيتاه قالطإ

 نم اذهو «يمالغو يتاتفو ياتف» ورع نأ ىلإ مهدشرأو .ديحوتلل اًقيقحتو كرشلا نع اًدعبو

 نع مهاهنو ؛ عفن مهل هيف ام لك هتمأ ةي غلب دقف .ديحوتلا بانج لَك ىفطصملا ةيامح باب

 الإ رش الو .ديحوتلا قيقحت ىف اًصوصخ ؛ هيلع مِهْلَد الإ ريخ الف «نيدلا يف صقن هيف ام لك

 .قيفوتلا هللابو .هب دصقي مل نإو اًظفل كرشلا نم برقي ام اًصوصخ «هنم مهرذح



۹ 

 ا يدبع : لوق نع ٰيهنلا :ىلوألا

 .كّبَر ْمِعْطَأ :هل لاقي الو ءيّبَر :دبعلا لوقي ال : ةيناثلا

 . يم الغو ‹ يتاتفو ‹ ياتف : لوق لوألا ميلعت : ةثلاثلا

 . ظافلآلا ىف ىتح ديحوتلا قيقحت وهو «دارملل هيبنتلا : ةسماخلا

a 22  
 وج ج 2:5
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 باب - ٤
 هللاب لأس نم دري ال

 ةووطغات للاي لا ْنَم» : هللا لوسر لاق :لاق انتهتع هللا يضر: رغ نبأ نع

 ْنِإَف «هوئفاكف اًفورْعَم ْمُكَِلِإ ْمَنَص ْنَمو «هوبيجأت ْمُكاَعَد ْنَمو ءهوُديعأَت هللاب ًداعتشا نمو

 ليصفت ىلإ جاتحي مومعلا اذه نكل «هللاب لأس اذإ لئاسلا در نع يهنلا ثيدحلا رهاظ

 نأ لالا تيك نح. هف ك ام تالا لاس اذا بج لاو بالا ف درو اف توحي

 ف چ ا ا ی ار ا رف ا ویا
 .هدنع لضف ال نم لأس اذإ اًصوصخ «هتلأسمو هلاح بسح ىلع هيطعي نأ بجيف ءٌلضف

 اًدطضم ناك نإو .هتلئاع رضي الو هب رضي ال ام لؤوسملا لاح ردق ىلع هيطعي نأ بحتسيف

 ظ .هترورض عفدي ام هيطعي نأ بجو.

 نم هيلع اولبج ام بسحب هيف سانلا توافتو «نيدلا تاماقم فرشأ نم قافنالا ماقمو

 مومذم يناثلاو «ةنسلاو باتكلا يف دومحم لوألاف .حشلاو لخبلا نم امهّدضو دوجلاو مركلا

 لا او ةو ا فقل مظعل قافنالا ىلع هدابع ىلاعت هللا ثح دقو .امهيف

 eer 1 ضر م م اَت مو ميس ام ام ِتبْيَط نم أوُقِفَنأ أنما نيل ياي :ىلاعت

 ص و 4 + م 26 هرم وامر خ و رس 0 ريف وع رس هو

 د طلا 0 0 ىع هللا نأ وملعأو هيف ا نأ 0 0 مر نوقفلت هنم تحل

 ی د سل 0ر7 مالا هةر هر ب رگ 2 0 1 ر ےک ر ورو

 ۲٦۹۸۰۲٦۷[. :ةرقبلا] # میل عساو -هللأو المضفو هلم ةرهغم 1 لا مڪر رو رقفلا

 ربلا لاصخ نم قافنالا كلذو .[۷ :ديدحلا] «هف َنيِقَلْخَتْمُم 0 امم ًاوُقِفنأو# :ىلاعت لاقو

 هلأ ّنماَء ْنَم لأ َّنِكلَو ٍبعَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا لبق مموج 37 أ نأ سيل :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا
 نبأو نيكسملاو ساو قرفْلا ىود هح ع لامل او ياو بتكلاو ٌدكِبَلَمْلو آلا رولو

 كلذ .ةالصلا ركذ لبقو ناميالا لوصأ ركذ دعب هركذف .[۱۷۷ :ةرقبلا] ةيآلا 4 لباسا ليلا

 اهب مهدبعتو .هدابع اهب رمأ يتلا لامعألا يف ىلاعت هركذو .هعفن يدعتل - ملعأ هللاو -

 نيل ٍتَنْؤُمْلاَو َنيِمْؤُمْلَم ِتلْسْلَو َنييِلَتُمْلا َّنإ» :ىلاعت لاق .ميظعلا رجألا اهيلع مهدعوو
 انا

 َنيِمِيْلَصلاَو تقصو نصل تعشخلاو نيعشخلو ِتردَّصلاَو َنِرِدَّصلاو ِتِفِدَّصلأَو َنِوِدِنَّلَو ِتَسِيَقْلاَو

 جاو و رم م هلا دعا تركّتلاو اريثك هلآ َنركّدلَو بطيلَو ْمُهَجوُرُح َنيِظفلْلَو ِتمِيَّصلاَو

 hs 0 :بازحألا] اع

e Eام ىلع مهل حو ةبالل اتص  
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 دنسب يئاسنلاو دواد وبأ هاور «هومُئافاك ْمُكَنَأ اوّرَت ىتَح هَل اوعذاف ةتوئفاكت ام اودجت مل
 ١

 . هللاب ذاعتسا نم ةذاعإ : ىلوألا
 .هللاب لأس نم ءاطعإ ٠0٠ :ةيناثلا

 .ةوعدلا ةباجإ : ةثلاثلا

 «ةرشيئتلا يه كوك هيي حش قوي نمو ةَساَصَح نبي 54 وک مشا ل َدْربويِوم : ىلاعت
 :ىلاعت لاق دقو «ةميركلا ةيآلا هذه هديفت امك نمؤملا لاصخ لضفأ نم راثيالاو [4 :رشحلا]

 ارش ال: ےب گنی ذو اک لأ نيل تیل نإ © اولد ایر اكتم ہیچ لع مالا ةوئمتت»
 .[8 .ى :ناسنإلا]

 اذه يف بغر ةرخآلل هيعس ناك نمو ءاَّدج ةريثك ةقدصلا لضف ىف ثيداحألاو تايآلاو

 ٠ ٠ .قيفوتلا هللابو ؛بَّعرو
 ةوعد ةباجإ :ضعب ىلع مهضعب نيملسملا قوقح نم اذه (هوبيجأف مكاعد نم) :هلوق

 .نيملسملا نيب ةبحملاو ةفلألا بابسأ نم كلتو «ملسملا
 نإف «فورعملا ىلع ةأفاكملا ىلع ةي مهبدن (هوئفاكف افورعم مكيلإ عنص نمو) :هلوق

 الو «ثيدحلا اذه هيلع لد امك ءهلوسرو هللا اهبحي ىتلا ةءورملا نم فورعملا ىلع ةأفاكملا

 ناسحالا ىلع ىفاكي مائللا ضعبو ؛سانلا نم ءائللا الإ فورعملا ىلع ةأفاكملا لمهي

 فالخب «ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن .مهضعب نم اًريثك عقي امك ؛ةءاسالاب

 2 هبحي امل ةبحمو هلل ةعاط ةنسحلاب ةئيسلا نوعفدي مهنإف «ناميالاو ىوقتلا لهأ لاح

 الا د نيو ترتيب E كفا نها م یاب نال : ىلاعت لاق امك ءهاضريو
 13 عفا : ىلاعت لاقو [95-98 :نونمؤملا] #1 نور . م نأ بر را ل 0 ِنيِطايَّشل رمح نم

 ا ا انيق هيلا لإ ا او فخ لو ودع ونو كني فيلا و نح 2
 .ةداعسلا ىلاعت هللا نم مهل تقبس نيذلا مهو .[85 ٠٤١ :تلصف] 4ِميِظَع صح وذ

 مل نم قح يف ءاعدلا نأ ىلإ یک مهدشرأ (هل اوعداف هنوئفاکت ام اودجت مل نإف) :هلوق

 .هفورعم بسح ىلع هل وعديف فورعملل ةأفاكم ةأفاكملا دجي

 ىنعمب ةحوتفم اهنأ لمتحيو (هومتأفاك دق مكنأ - اونظت ءاتلا مصب - اورت) لوف

 حيرصتلل يناثلا نيعتف «اوملعت ىتح» رمع نبا ثيدح نم دواد يبأ ننس يف ام هديؤيو .اوملعت
 دواد يبأ دنعو «هوطعأ : : ىنعمب نوكيف لا اه ىلإ أ ا هلل اب مكلأس نم» :هيفو .هب
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 .ةعينصلا ىلع ةأفاكملا : ةعبارلا

 .هيلع الإ ردقي مل نمل ةأفاكم ءاعدلا نأ ° ::ةيفاخلا
 ر

 وم 0ٌ مو 2ر ت س رس « »

 .(هومتافاک لق مکنا اورت ىتخ» :هلوق :ةسداسلا

 هللاديبع ةياور ىفو «هوطعأف هللا هجوب مكلأس ا ناب یا رفا قلما یا و

 .رمع نبا ثيدح ىف امك «هللاب مكلأس نمو» :ثيدحلا اذهل يريراوقلا
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 باب - ۵
 ةنجلا الإ هللا هجوب لأسُي ال

 ! ,ةؤاد:وبأ ةاور .«ةئجلا 5 هللا | وجوب َلأَسُي ال» :ِهنلكَع هللا لوسر لاق :لاق رباج نع

 .(ةنجلا الإ هللا هجوب لاسي ال باب) : هلوق

 لأسي ال١ :ةللي هللا لوسر لاق :لاق رباج نع دواد وبأ هاور) - رباج ثيدح هيف ركذ
 .(«ةنجلا الإ هللا هجوب

 هبذك نيح .فئاطلا نم هفرصنم دنع ليك ىبنلا ءاعد ىف درو دق هنأ وهو :لاؤس انهو

 وكشأ كيلإ مهللا» :روثأملا ءاعدلاب ةي عدد اک لهآ نم فئاطلا يف نمو فئاطلا لهأ
 نه ىلإ ؛ يبر فنأو نيفعضتسملا بر نأ «سانلا ىلع يناوهو < « يتليح ةلقو «يتوق فعض

 ؛ىلابأ الف يلع بضغ كب كي مل نإ ؟يرمأ هتكلَم ودع ىلإ وأ شجي دعب لإ لک

 حلصو تاللا هل تقرا يذلا كهجو رونب ذوعأ» هرخآ يفو ( يل عسوأ يه كتيفاع نا

 ىضرت ىتح ىبّتعلا كل . كطخَس يب لزني وأ .كبضغ ىلع لحي نأ .ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع

 قحأو ا تنأ مهللا» :راكذألا يف يورملا ثيدحلاو ''”(هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ثيدح يفو «ضرألاو تاومسلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب ذوعأ - هرخآ يفو - دبع نم

 نمو «ةماللاو ةماسلا رش نم ةماتلا هتاملكبو ميظعلا هللا مسابو «ميركلا هللا هجوب ذوغأ١ :رخآ

 .«ةرخآلاو ايندلا رش نمو «هدعب ام رش نمو مويلا اذه رش نمو «بر يأ .تقلخ ام رش
 تاسعا ىأ حلا دنا لا ةعوفرملا تدا الا نم كل .لاقماو

 نم هعنمي ام وأ ةنجلا ىلإ بّرَقي ام لاؤس ىف وهف كلذ نم درو ام نأ :باوجلاف

 اك وبلا لإ تفر اه هيدر ا ل ابيات ا نيم هممت ىلا لاوعألا
 رانلا نم كب ذوعأو .لمعو لوق نم اهيلإ برقي امو ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا» :حيحصلا يف

 يف ةعسلاو قزرلاو لاملا لاؤسك ايندلاب صتخي ام فالخب .«لمعو لوق نم اهيلإ برقي امو
 الف .ةرخآلا لمع ىلع هنيعي ام كلذب دارأ هنوك نع رظنلا عطق عم ؛ايندلا يف ةبغر ةشيعملا

 ضراعت الف اذه ىلعو .هللا هجوب هايند جئاوح لأسي نأ نم عنملا ىلع لدي ثيدحلا نأ تي

 .ملعأ هللاو .ىفخي ال امك .ثيداحألا نيب

 .ىلاعت هلل هجولا تابثإ ىلع ةنسلاو باتكلا ىف ةرتاوتملا ةلدألا ةلمج نم بابلا ثيدحو

 .اهضعب وأ تافصلا عيمج مهبلسك «تاصقانلاب هيبشتلاو صقنلا ةياغ هبلسو لامك ةفص هنإف

 .رفعج نب هللادبع نع «ىناربطلاو قاحسإ نبا هاور )١(
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 : لئاسم هيف

 باطلا اغ الإ ثنا هجو لا نأ ىف یا :ىلوألا

 .هجولا ةفص تابثإ الا

 ةنسلا لهأ ةقيرطو .اًريبك اًرلع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت «هنم اورف امم مظعأ يف اوعقوف

 هتنس يف 4 هلوسر هب هفصوو هباتك يف هسفن هب هللا فصو امب ناميإلا :افلخو اًملس ةعامجلاو

 وم هلوسر هل هتبثأو هباتك يف هسفنل هتبثأ ام هل نوتبثيف .هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ىلع

 هبشت ال كلذك هتافصف تاوذلا هبشت ال برلا تاذ نأ امكف «قولخملا ةهباشم هنع نوفنيو

 .لامكلا هبلس دقف اهافن نمف ؛تافصلا



 باي - 5

 وللا یف ءاج ام

 ٠١٤[. :نارمع لآ] هه انيق اً 4 ءىش رمال نم د ناک ول 1 نولي :  0 هللا لوقو

 .158[1 :نارمع لآ] 4 ام اًتوعاطأ ول اودع مهن وخيال اولا نيد زا : هلوقو

 امل ردقلا اهب ىرج اذإ بئاصملاك ءةهوركملا رومألا دنع هنع 5 ديعولا نم :يأ

 ميلستلا بجاولاف «هكاردتسا نكمي ال امم «تاف ام ىلع ىسألاو ربصلا مدعب راعشالا نم هيف

 ردقلاب ناميالاو ءهركي امم دبعلا باصأ ام ىلع ربصلا وهو ةبجاولا ةيدوبعلاب مايقلاو ءردقلل
 يف هذهو «ول» ىلع فيرعتلا ةادأ هللا همحر فنصملا لخدأو «ةتسلا ناميالا لوصأ نم لصأ

 : رعاشلا لاق امك ظفللا اذه دارملا نأل ءاهرئاظنك اًفيرعت ديفت ال ماقملا اذه
 هلهاك ةفالخلا ءابعأب اذيدش اراه لا تولوا كفار

 :نارمع لآ] انهن اتل ام ءىس رمألا ّنِم انآ نک ْوَل َنوُلوُفَي# : لجو زع هللا لوقو) :هلوقو
 10٤].

 .مهرّوخو مهعزجو مهفوخل أ موي نيقفانملا ضعب لاق

 نب هللادبع نع «هيبأ نع ريبزلا نب هللادبع نب دابع نب ىيحي ىنثدحف :قاحسإ نبا لاق

 انيلع هللا لسرأ انيلع فوخلا دتشا نيح ل هللا لوسر عم ينثيأر دقل» :ريبزلا لاق :لاق رييزلا
 هعمسأ ام ريشُق نب بّتَعُم لوق عمسأل ينإ هللاوف :لاق ءهردص يف هنقذ الإ لجر انم امف «مونلا
 رع هللا لزنأ كلذ يفو «هنم اهتظفحف ءانهه انلتق ام ءيش رمألا نم انل ناك ول :ملُحلاك الإ
 لاق .متاح يبأ نبا هاور «بتعم لوقل انهم ال ام ءس رمألا نم َنِم ان ناک ول َنوُلوُقِي :لجو
 ردق اذه :يأ هجم لإ لتا َمُهَيَدَع 24 دا رل كنون ف ك ْوَل لّق# :ىلاعت هللا

 .هتم صانم الو هنع ديحم ال مزال متح مكحو لجو زع هللا نم رقم

 .ةيآلا 1١54 :نارمع لآ] واتم ا انوعاطأ ول اودعقو منوال اولاق َىَذْلا# هلوقو

 ردم قا UN نوحي اولاق نذل :ريثك نبا دامعلا لاق

 نع اوءَرْدأَف لق :ىلاعت هللا لاق .لتق نم عم اولتق ام جورخلا مدعو دوعقلاب مهيلع انتروشم

 3 لتقلا نم صخشلا هب ملسي دوعقلا ناك اذإ :يأ #َنيِقٍِددَص يک نإ توملا ميشا

 نع اوعفداف «ةديشم جورب يف متنك ولو ؛مكيلإ تآ دب ال توملاو ءاوتومت الأ مكل يغبتيف

 يف ةيآلا هذه تلزن» :هللادبع نب رباج نع دهاجم لاق «نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ .

 اأ نأ نأ نع ىقيببلا جرخأو كلذ لاق يذلا وه هنأ : ينعي «هباحضاو نبأ ني هللادبع
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 كاَعَمْتَي ام ىلع نصّرْحلا» :لاق يب هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع حيحصلا يف

 طقسيو و امو انفاصم يف نحنو ساعنلا انيشغ» :لاق ةحلط

 «هبعرأو + ؛ موق نبجأ ءمهسفنأ الإ م مه 7 سيل - نوقفانملا - ىرخألا ةفئاطلاو :لاق .هذخاو

 كيتو حسب لهأ مه امتإ 1١54 :نارمع لآ] 4 يه ن ّقَحْلا ريع اب َوُنْظَي# قحلل هلذخأو
 .«لجو زع هللاب

 ا عزجلاو قلقلا نع ساعنلا مهاشغي ال ينعي دَ :هلوق

 . ةيلهْلَل ّنَط ّقَحْلأ ريع واب تونُظي#
 :لاق دحأ ةورغ يف يبأ نب هللا ديغ نم عقر ام ركذ امل هلا محو مالسالا عيش لاق

 هعم لذختا .لاق امك وأ ؟«نايبصلا ١ یآرب لع ايو هناونو يبأر عدي : : لاقو دحأ موي لذخنا املف

 وه «ناميإ مهعم ناكو نيملسم اوناك كئلوأف .كلذ لبق قفاني مل مهنم ريثك ناك ءريثك قلخ

 0 «مالسالا ىلع اوتامل قافتلاو ةنحملا لبق اوتام ولف ءلثملا هب هللا برض يذلا ءوضلا

 اودترا نيذلا اًقح نيقفانملا نم الو «ةنحملا ىلع اوتبثف اونحتما نيذلا اًمح نينمؤملا نم اونوكي
 ةنحملاب اولتبا اذإ مهرثكأ وأ اننامز يف نيملسملا نم ريثك لاح اذهو ءةنحملاب ناميالا نع

 ةدرلا رهظي نم مهنمو ءمهنم ريثك قفانيو اًريثك مهناميإ صقني ناميالا لهآ اهيف عضعضتي يتلا
 «ةيفاعلا تناك اذإو «ةربع هيف ام اذه نم انريغ ىأرو اذه نم انيأر دقو ءاًبلاغ ودعلا ناك اذإ

 ءاًرهاظو اتطاب لسرلاب نونمؤم مهو «نيملسم اوناك مهودع ىلع نيرهاظ نوملسملا ناك وأ

 مراحملا كاهتناو «ضئارفلا كرت ءالؤه يف رثكي اذهلو ؛ ؛ةنحملا ىلع تبثي ال ناميإ هنكل

 ىف نما خدي انو املا اووف كلو امو ل :مهل ليقف ءانمآ اولاق نيذلا نم ءالؤهو

 وه اذه نإف ءاّمح نونمؤملا مه هلهأ يذلا قلطملا ناميالا :يأ ١5[ :تارجحلا] 4 کیو
 دنع بير مهل لصحي ملف «ةنسلاو باتكلا هيلع لد امك .ىلاعت هللا باتك يف قلطأ اذإ ناميالا
 . ىهتنا «بولقلا يف ناميالا لقلقت يتلا نحملا

 .ةربع هيف ام - اذه نم انريغ ىأرو - اذه نم انيأر دقو :هلوق

 ىلع ودعلا مهتناعإ نم ؛ودعلا ةبلغ دنع ةربع هيف ام كلذ نم انيأر كلذك نحنو :تلق

 «مالسالا رون ءافطإ يف دهجلا لذبو ؛ةتامشلاو ةوادعلا راهظإو «نيدلا يف نعطلاو «نيملسملا

 .ناعتسملا هللاو .هركذ لوطي امم كلذ ريغو .هلهأ باهذو

 اي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع) ملسم حيحص يأ حملا يف) :هلوق

 .((ثيدحلا . . . صرحا» :لاق

 نمؤملا» :لاق هنأ يم يبنلا نع :همامتو «ثيدحلا اذه هللا همحر فنصملا رصتخا

 : يأ «كعفني ام ىلع صرحا ءريخ لك يفو «فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا
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 اذک ناكل ال : لَم الف ءىش كاا نِإو نرجع الو هللاب نعتْسأَو

Ss 217هناطِبّشلا َلَمَع عفت ول نإق لكك كان اهو . 

 هارخأو هايند يف دبعلا عفنت يتلا بابسألا لعف ىلع صرحلا :دارملاو .كداعمو كشاعم يف

 لاح يف دبعلا نوكيو ؛ةحابملاو ةبحتسملاو ةبجاولا بابسألا نم هدابعل ىلاعت هللا هعرش امم

 هللا ىلع هدامتعا نوكيو «هعفنیو هببس هل متيل هاوس ام لك نود هدحو هللاب اًئيعتسم ببسلا هلعف
 هعفن اذإ الإ ببس هعفني الو «ببسملاو ببسلا قلخ يذلا وه ىلاعت هللا نأل «كلذ يف ىلاعت

 هللا ىلع لكوتلاو «ةنس ببسلا لعفف .ىلاعت هللا ىلع ببسلا لعف يف هدامتعا نوكيف «هب هللا

 . هللا نذإب هدارم هل مت امهنيب عمج اذإف ءديحوت

 مومذم زجعلاو .همذو زجعلا نع ةي هاهن .ةفيفخلا ديكأتلا نون نونلا (نزجعت الو) :هلوق

 عبتا نم زجاعلاو ؛توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سّيكلا» :ثيدحلا يفو «القعو اًعرش

 الأ هركي ام هباصأ اذإ ثيدحلا اذه يف ةي هدشرأف ""(ينامألا هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن

 ردق اذه :يأ .لعف ءاش امو هللا رّدق :لوقي نكلو .اذكو اذك ناكل اذك تلعف يننأ ول :لوقي

 هيلع باوثلا باستحاو «هب ىضرلاو «ردقلل ميلستلا بجاولاو هللا

 رسحتلاو تاف ام ىلع فسأتلا نم اهيف امل :يأ (ناطيشلا لمع حتفت «ول» نإف) :هلوق

 لاق «ضرف ردقلاب ناميالاو «بجاو ربصلاو «ىضرلاو ربصلا يفاني كلذو «ردقلا مولو

 الد َّنإ E ear e Ka f لا

 لات لک بیم ال هلو متا آمي ارق الو کتا ام لع وسا لیکل © ویب ہا ی
 .[۲۳۰۲۲:دیدحلا] # روح

 سأرلا ةلزنمب ناميالا نم ربصلا» :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لاق

 .«نآرقلا نم اًعضوم نيعست يف ربصلا هللا ركذ» دمحأ مامالا لاقو «دسجلا نم

 زجعت اال :هانعم يف لاق مث - همامتب بابلا ثيدح ركذو - هللا همحر مالسالا خيش لاق

 يب يبنلا رمأف «نيرشلا الك عمجي نم سانلا نمو ءرودقم نع عزجت الو ءرومأم نع

 نع ىهنو ؛بابحتسالاف الإو .بوجولا يضتقي رمألاو «هللاب ةناعتسالاو عفانلا ىلع صرحلاب
 ربصلاب رمألاف (نورصتني مه نيذلا) دض زجاعلاو «زجعلا ىلع مولي هللا نإ) :لاقو زجعلا

 .هلعفب رمأ رمأ :نيرمأ نيب ناسنالا نأل كلذو ؛ةريثك عضاوم يف هب رومأم زجعلا نع يهنلاو

 نأ هيلعف «هلعف ريغ نم هب بيصأ ٌرمأو ءزجعي الو هللا نيعتسيو هيلع صرحيو هلعفي نأ هيلعف

 :نارمأ رومألا - هريغ وأ عفقملا نبا - ءالقعلا ضعب لاق اذهلو ؛هنم عزجي الو هيلع ربصي

 وهو ميرم يبأ نبا هيف نأب يبهذلا هبقعتو يراخبلا طرش ىلع حيحص :لاقو ؛مكاحلاو - هنّسحو - يذمرتلاو دمحأ هاور )١(

 .«ينامألا» ةملك نودب مهدنع وهو + نسوأ رن ةا ثيدح نم اذهو .واو
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 دنع نكل رومألا عيمج يف اذهو «هنم عزجت الف هيف ةليح ال رمأو «هنع زجعت الف ةليح هيف رمأ
 هل ةليح هيف امب الإ هرمأي مل هللا نإف .هل هبحأو «هب هللا هرمأ ام وه ةليح هيف يذلا :نمؤملا
 ام وه هيف هل ةليح ال امو .ةليح هيف هل ريخ لكب هرمأ دقو ؛اهعسو الإ اًسفن هللا فلكي ال ذإ

 : ىلاعت هلوق لثم لاعفألاف : : نیمسق لوانتي تائيسلاو تانسحلا مساو .هلعف ريغ نم هب بيصأ

 هلوق لثمو 1٠١[. :ماعنألا] اهلي الإ ىر الن ةكيَسلأب هاج سو اهِلاَثَمَأ رع ملف ةتسلاي ج نمل

 ارجو # :ىلاعت هلوق لثمو .۷ رسالا ماس ْنِإَو e ا ا و ا
 4يی دب تکو تیس بک نع لی :یلاعت هلوق لثمو 4٠[. :ىروشلا] 2 هنس وَ
 . ملعأ هللاو سنجلا ا تايآ ىلإ ۸١[. :ةرقبلا]

 :ىلاعت لاق امك .بئاصملاو معنلا نم هلعف ريغب دبعلا ىلع يرجي ام : يناثلا مسقلاو

 ةنسحلاف# «انيلبق ةالاو 1/4 املا كش نق س نه كلا اف هللا ف هع نع اسا 19
 . نيمسقلا نم يناثلا وه اذه الا : ةكيسلاو معلا نيالا قيتاه ىف

 .ملعأ هللاو هطقسأ خسانلا لعلو عضوملا اذه يف هركذ هللا همحر مالسالا خيش نظأو

 لاعفألا نم هب رمؤي امدنع ردقلا ىلإ رظني نأ اًرومأم سيل ناسنإلا نإف :هللا همحر لاق مث

 وأ نييمدألا لعفب كباصأ ام ءاهعفد يف هل ةليح ال يتلا بئاصملا نم هيلع يرجي امدنع نكلو

 ْنِمْوَم نمو هلا نذاب ا م0 آمإ8 :ىلاعت لاق و ی هيلع ربما ) ميلغلا خد

 نأ لبق ّىلع هللا هرّدَق رمأ ىلع ينمولتأ» :ىسومل مدآ لاق اذهلو ١١[ :نباغتلا] ب دي هلأ
 ("”(ةنجلا نم كسفنو انتجرخأ اذامل» :هل لاق ىسوم نأل «ىسوم مدآ ّجَحَف ؟ةنس نيعبرأب قلخأ
 - بنذلا لجأل هنوك امأو .اًبنذ اهنوك لجأل ال «هلعف ببسب تلصح يتلا ةبيصملا ىلع همالف

 نم بات دق ناك مالسلا هيلع مدآ نإف «ثيدحلاب اًدارم سيلف - سانلا نم فئاوط هنظي امك

 . ىهتنا . سانلا قافتاب بئاتلا مول زوجي الو .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو .بنذلا

 لوصأ نم ةميظع اًَلوصأ ثيدحلا اذه نمضتف :هللا همحر ميقلا نبا ةماّلعلا لاق
 بحي هنأ :يناثلا .ةقيقح بحي هنأو ةبحملاب ترصوب هناحبس هللا نأ :اهدحأ .ناميإلا

 بحيو رتو وهو «يوقلا نمؤملا بحيو يوقلا وهف ءاهقفاوي امو هتافصو هئامسأ ىضتقم

 بحي نمؤمو «ةفاظنلا بحي فيظنو «ءاملعلا بحي ميلعو ؛لامجلا بحي ليمجو ءرتولا

 .نيركاشلا بحي ركاشو ؛نيرباصلا بحي رباصو «نينسحملا بحي نسحمو «نينمؤملا
 ندع نق راكا موضع بح همك نينمؤملل هتبحم نأ :اهنمو

 )١( باطخلا نب رمع نع .يذمرتلاو «دواد وبأو .ملسمو «يراخبلا هاور .
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 .نارمع لآ يف نيتيالا ريسفت : ىلوألا

 .ءيش كباصأ اذإ (ْوَل» :لوق نع حيرصلا يهنلا : ةيناثلا

 . ناطيشلا لمع حتفي كلذ نأب ةلأسملا ليلعت : ةثلاثلا

 . نسحلا مالكلا ىلإ داشرإلا : ةعبارلا

 . هللاب ةناعتسالا عم «عفني ام ىلع صرحلاب رمألا : ةسماخلا

 .زجعلا وهو «كلذ دض نع ىهنلا :ةسواسلا

 لذب وه صرحلاو «هداعمو هشاعم يف هعفني ام ىلع هصرح يف ناسنالا ةداعس نأ :اهنمو

 يف هلك هلامكو اذومحم هصرح ناك صيرحلا هب عفتني ام فداص اذإف «عسولا غارفتساو دهجلا

 صرح نإف «هب عفتني ام ىلع هصرح نوكي نأو ءاّصيرح نوكي نأ :نيرمألا نيذه عومجم

 ريخلاف كلذ نم هتاف ام ردقب لامكلا نم هتاف صرح ريغ نم هعفني ام لعف وأ هعفني ال ام ىلع

 . عفني ام ىلع صرحلا يف هلك

 هللاب نيعتسي نأ هرمأ هقيفوتو هتئيشمو هللا ةنوعمب وه امنإ هلعفو ناسنالا صرح ناك املو

 .ىلاعت هلل ةدابع هعفني ام ىلع هصرح نإف 4ُنيِعَمََن َكاَّيِإَو دبعن َكاّيِإ»9 :ماقم هل عمتجيل
 هللاب نيعتسملا «هعفني ام ىلع صيرحلاف «هب نيعتسي نأو هدبعي نأ هرمأف هتنوعمب الإ متي الو

 وهو ؛هلوصح بابسأ مظعأ نم وه ام ىلإ رودقملا عوقو لبق هل داشرإ اذهف ءزجاعلا دض

 .هيلإ اهدرومو هنم اهردصمو هديب رومألا ةّمزأ نمب ةناعتسالا عم هيلع صرحلا
 ىلإ زجعلا هيقليف ؛ناطيشلا لمع حاتفم وهو ءزجع :ناتلاح هلف هل ردقي مل ام هتاف نإف

 كلذو «نزحلاو فسألاو طخسلاو زجعلاو موللا حاتفم يه لب انهه «ول» نم ةدئاف الو 'ول»

 يهو .ةيناثلا ةلاحلاب هرمأو ءحاتتفالا اذهب هلمع حاتتفا نع هيب هاهنف ناطيشلا لمع نم هلك
 عفنأ انهه هل قبي ملف ءدحأ هيلع هبلغي ملو هتفي مل هل ردق ول هنأو هتظحالمو ردقلا ىلإ رظنلا

 ؟هدوجو عنتما تمتنا نإو ءرودقملا بوجو بجوت يتلا ةذفانلا برلا ةئيشمو ردقلا دوهش نم

 هللا ردق :لق نكلو ءاذكو اذك ناكل اذك تلعف ىننأ ول :لقت الف رمأ كبلغ نإف» :لاق اذهلو

 اذهلف ءهتاوف ةلاحو «بولطملا لوصح ةلاح : نيتلاحلا ىف هعفني ام ىلإ هدشرأف «لعف ءاش امو

 تابثإ نمضتي وهو «ةرورض هيلإ دشأ وه لب ءاّدبأ ااف س ال اهم ةيدحلا اذه ناك

 ؛همدعو بولطملا لوصح يتلاح يف اًنطابو اًرهاظ ةيدوبعلاب مايقلاو رايتخالاو بسكلاو ردقلا

 . قيفوتلا هللابو
r nt 2ني 2و ج  



 باب - ۷

 ا اناا

 ُثَدوأ 0 5 ام رّيخو و ااو هذه رب نم كاش نإ م e نوه ا

 . يذمرتلا هححص «هب ْتَرِمُأ ام َرّشو اهيف ام ٌرشو حيّرلا هله رش ْنِم كب : ذوعتو هب

 ام متيأر اذإف لا اوبست ال» : لاق كك هللا لوسر نأ : هنع هللا یر بنک یا نع

 ذوعنو «هب ترمأ ام ريخو اهيف ام ريخو حيرلا هذه ريخ نم كلأسن انإ مهللا :اولوقف نوهركت

 .(يذمرتلا هححص .«هب ترمأ ام رشو اهيف ام رشو حيرلا هذه رش نم كب
 يذلا وه هنأل ءهرمأو اهل هقلخو ىلاعت هللا داجيإ نع بهت امنإ - حيرلا يأ - اهنأل

 رهدلا بس نع يهنلا يف مدقت امك ءهناحبس هللا وهو «لعافلل ةبسم اهتبسمف ءاهرمأو اهدجوأ

 ناميالا لهأ ب ىهنف "دال هعرش امبو هنيدو هللاب لهجلا لهأ الإ هلعفي الو «ههبشي اذهو

 اذإ) :لاقق ءحايرلا بوبه دنع لاقي نأ بجي ام ىلإ مهدشرأو ءافجلاو لهجلا لهأ هلوقي امع

 (هب ترا اه ريكو اهيف ام ريخو حيرلا هذه ريخ نم كلأسن انإ مهللا :اولوقف نوهركت ام متي

 انإ مهللا» :اولوقو ديحوتلاب مكبر ىلإ اوعجراف تبه اذإ حيرلا نم نوهركت ام متيأر اذإ ينعي

 حيرلا هذه رش نم كب ذوعنو .هب ترمأ ام ريخو كيت وو ميرا کرک كلا
 ؛هب رورشلل عافدتساو ءهلوسرلو هل ةعاطو هلل ةيدوبع اذه يفق «هب ترمأ ام رشو اهيف ام رشو

 نانطعلاو قوسفلا لهأ لاحل اًقالخ «نامياإلاو ديحوتلا لهأ لاح هذهو هتمعنو هلضفل ضرعتو

 .ناميالا ةقيقح وه يذلا ديحوتلا معط قوذ اومرخ نيذلا



 : لئاسم هيف

 . حيرلا بس نع يهنلا لوألا

 .هركي ام ناسنالا ىأر اذإ عفانلا مالكلا ىلإ داشرالا اإ

 .ةرومأم اهنأ ىلإ داشرإلا : ةعلاقلا

 .رشب رمؤت دقو ءريخب رمؤت دق اهنا : ةعبارلا

won wemدي " 



 نِم رْمْأْلا َنِم انل لَه تولوق َةَيِلِهَشَل ّنَظ َقَحْلأ َرْيَع لاب توئطي# :ىلاعت هللا لوق ري ممم س e م ريك لس ل کا ا ساره رو ی A م ال ٠
 2 ھ رس ےک رص ر ر ي لج رس د ر 2 4 هَ ور س ريدر ب 3 رو لس 5 >2

 رمالا نم ناک ول نولوفي كل ودبي ال ام مهسنأ ف نومي هلل مک رم نإ لق وش

 ر سس حس رس هي وا ل اوم ا 00 ل ee ۳ ر ٠ 0. 1 ر 2 رق

 للو مهِعِحاَصم لإ لتقلا مهيلع بيك َنِدْلا ربل مكيويب ىف مك ول لف انهله الف ام ءىس
 و 4 7 رح 2 م ر س ژو و ٠ و

 ١65[ :نارمع لا] # ِروُدَّصلأ ِتاذب ا هّللأ کيو ف م < لو ڪروم 5 ام هللأ

 م مص ےس ا طر سا ه0 سام ص موس يو A2 س 0. -

 رمألا َنِم ال له تولوق هيله نظ َقَسْلآ يع لاب نوُنْظَي# ىلاعت هللا لوق باب) :هلوق
 1 5 5 س 3 رو م مرا ىف ےس

 .(ةيآلا ١55[ :نارمع لآ] هلل ملك َرَمَأْلا َّنِإ لق ىس نِم

 نم حِيَلَع لرنا مثل خا ةيلقاو نكت يف ىلاعت ا ی لا ااغ ا الهو

 مهو ؛قداصلا لكوتلاو تابثلاو ناميالا لهأ : ىنعي 4 ةكفباط ىت ياش A كلا

 هذا دن هنو لاك O هك هل ويمر رص نا
 نظ قحا ريع ولاي تونظي# فوخلاو قلقلاو عزجلا نم ساعتلا مهاشغي ال : ينعي 4 مسن

 ىف كلذ تو ادبأ مهيلهأ لإ ومومو ُلوُسَرلا بيق نأ نأ منت لب :ىلاعت لاق امك ةه
 نيكرشملا نأ اودقتعا ءالؤه اذكهو [١؟ :حتفلا] اوب اوف رسو وَلا ىرظ ٌمُتنَبَظَو كوف

 بيرلا لهآ نأش اذهو .هلهأو داب دق مالسإلا نأو ؛ةلصيفلا اهنأ اونظ ةعاسلا كلت اورهظ امل

 جيرج نبا نع «ةعينشلا رومألا هذه مهل لصحت ةعيظفلا رومألا نم رمأ لصح اذإ كشلاو

 .؟ءيش نم رومألا نم انل لهو :لاق ؟مويلا جرزخلا ونب لتُق» : يأ نب هللادبعل :ليق :لاق
 رسف دقو : "دحأ ةعقو هتنمضت ام ىلع مالكلا يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 هملسي هنأو لحمضيس هرمأ نأو «هلوسر رصني ال هنأب هناحبس هللاب قيلي ال يذلا نظلا اذه

 راكنإب رسفف «هيف هل ةمكح الو هردقو هللا ءاضقب نكي مل مهبصأ ام نأ مهنظب رّسْفو «لتقلل
 وه اذهو «هلك نيدلا ىلع هرهظي نأو ةي هلوسر رمأ متي نأ راكنإو ءردقلا راكنإو .ةمكحلا

 َيِقْفَتمْلا َبٌزَمُيَو# :لوقي ثيح حتفلا ةروس يف نوكرشملاو نوقفانملا هنظ يذلا ءوسلا نظ
E 50 0مهتعلو مِهْئلَع هللا بِضَعَو وسلا ةرياد ممل ِءْوَسلا كغ هاب تيتاظلا تكرملاو َنِكٍرْتمْلاَو تقم ر 2 2 4 اع ےس ص رول ےس مسز ى سل جيس سا يو 5  

 00 ریت س

 وهو - ةيلهاجلا نظو ءوسلا نظ وه اذه ناك امنإو .[5 : حتفلا] صم تاشو مهل دعأو

 هتافصو ىنسحلا هئامسأب قيلي ام ريغ نظ هنأل .قحلا ريغ نظو - لهجلا لهأ ىلإ بوسنملا
 ةيبوبرلاب هدرفتو هدمحو هتمكحب قيلي ام فالخو ءءوسو بيع لك نم ةأربملا هتاذو ايلعلا
 الو مهرصني هنأ هلسرل تقبس يتلا هتملكبو «هفلخي ال يذلا قداصلا هدعوب قيلي امو «ةيهلالاو

 .نافهللا ةثاغإ ىف اًضيأ كلذ ىف لوقلا طسب دقو . ٠٠١١-٠١١ ص ؟ج :داعملا داز )١(



 ص را ص مس

 0 : حتملا] 5 ةرياد ي يس ا مجرط لاب تتاظلا © : هلوقو

 تاون فل ga a a :ىنوألا ل1 نف ميقلا نبا لاق

 «ةمكحلا راكنإب رسفف هتمكحو هللا ردقب نكي مل هباصأ ام نأب رسفو «ٌلحمضيس هرمأ

 3 وه اذهو هلك بدلا ىلع هللا هرهظي نأو هلوسر ٌرمأ محلب نأ راكنإو .ردقلا راكنإو

 هنأل ءوسلا نظ اذه ناك امنإو .حتفلا ةروس يف نوكرشملاو نوقفانملا نظ يذلا ءوسلا

 هديؤي الو هرمأ متي الو هلسر رصني ال هنأ هب نظ نمف «نوبلاغلا مه مهنأب هدنجلو «مهلذخی

 ىلع كرشلا ليدُي هنأو «هباتكو هنيد رصني ال هنأو «مهرهظیو مهئادعأب مهرفظيو مهيلعيو هبزح

 موقي ال الالحمضا قحلاو ديحوتلا اهعم لحمضي «ةرقتسم ةلادإ قحلا ىلع لطابلاو «ديحوتلا
 «هتوعنو هتافصو هلامكو هلالجب قيلي ام فالخ ىلإ هبسنو ؛ءوسلا نظ هللاب نظ دقف .اًدبأ هدعب

 ةرصنلا نوكت نأو «هدنجو هّيزح لذي نأ ىبأتو كلذ ىبأت هتيهلإو هتمكحو هتزعو هدمح نإف

 فرع الو هفرع امف كلذ هب نظ نمف .هب نيلداعلا هب نيكرشملا هئادعأل مئادلا رفظلاو ةرقتسملا

 هفرع امف .هردقو هئاضقب كلذ نوكي نأ ركنأ نم كلذكو .هلامكو هتافص فرع الو هءامسأ

 هريغو كلذ نم هردق ام رَّدَق نوكي نأ ركنأ نم كلذكو .هتمظعو هكلمو هتيبوبر فرع الو

 نع ةدرجم ةئيشم نع ردص امنإ كلذ نأو ءاهيلع دمحلا قحتسي ةدومحم ةياغو ةغلاب ةمكحل

 ءاهيلإ ةيضفملا هل ةهوركملا بابسألا كلت نأو ءاهتاوف نم هيلإ بحأ يه ةبولطم ةياغو ةمكح

 ىدس اهردق امف aS اهئاضفال ٠ كلا نع طارش حرب

 .[۲۷ :ص] رال ّنِ ورك يل ل رك َنيِلا ى كلَ الطاب اهقلخ الو اًئبع اهءاش الو
 الو «مهريغب هلعفي اميفو مهب صتخي اميف ءوسلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي سانلا رثكأو

 نمف «هدمحو هتمكح بجوم فرعو «هتافصو هءامسأ فرعو هللا فرع نم الإ كلذ نم ملسي

 عم هءايلوأ بذعي نأ هيلع زّوََج نمو ءءوسلا نظ هب نظ دقف هحور نم سيأو هتمحر نم طنق

 هقلخ كرتي هنأ نظ نمو «ءوسلا نظ هب نظ دقف هئادعأ نيبو مهنيب يوسيو مهصالخإو مهناسحإ
 اَلَمَه مهكرتي لب هبتك مهيلع لزني الو هلسر مهيلإ لسري ال «يهنلاو رمألا نع نيلطعم ىّدُس

 يف باقعلاو باوثلل مهتوم دعب هديبع عمجي نل هنأ نظ نمو ؛ءوسلا نظ هب نظ دقف ماعنألاك
 رهظيو هيف اوفلتخا ام ةقيقح هقلخل نيبيو «هتءاسإب ءىسملاو هناسحإب اهيف نسحملا يزاجي راد

 .ءوسلا نظ هب نظ دقف  نيذاكلا مه اوناك هءادعأ نأ .هلسر قدصو هقدص مهلك نيملاعلل

 هيلع هلطبيو «هرمآ لاثتما ىلع ههجول اًصلاخ هلمع يذلا حلاصلا هلمع هيلع عيضي هنأ نظ نمو

 ىلع هل ةدارإ الو ةردق الو هل رايتخا الو هيف هل عنص ال امب هبقاعي هنأو ءدبعلا نم ببس الب
 نيبذاكلا هءادعأ ديؤي نأ هيلع زوجي هنأ هب نظ وأ «هب هناحبس وه هلعف ىلع هبقاعي لب «هلوصح

 هنأو ؛هدايع اهب اولضيل مهيديأ ىلع اهيرجيو ءهلسرو هءايبنأ اهب ديؤي يتلا تازجعملاب هيلع



۹ 

 لید هنأ ص نمف ‹قداصلا هدعوو هدمحو هتمكحب امو هناحبس هب قيلي ام ريع نظ

 هئاضقب ىَرَج ام َنوكي نأ ركنأ وأ «قحلا اهعم لحمضي ةرقتسم ٌةلادإ ٌقحلا ىلع ّلطابلا

 كلذ نأ :يقر ةد اع لفهم ا ةيكحلا وردك توكينأ ركنا وأ همرنقن

ER0 0 اورفک نيذلل ل 7 او رفك نيذلا كلذف د  

 ُبيبللا نّتْعيلف

 لفسا ی ميحجلا يف هدلخيف هتعاط يف هرمع ىنفأ 0 بيذعت ی ءيش لك هنم نسحي

 الكو ءنييلع ىلعأ نإ هعف ريق هلئيدو هلسر ةوادعو هتوادع و هرمع لها نم معنيو «نيلفاس

 الإو ءقداص ربخب الإ رخآلا عوقو امهدحأ عانتما فرعي الو ؛ءاوس هدنع نسحلا يف نيرمألا

 قحلا كرتو «ليثمتو هيبشتو لطاب هرهاظ امب هلاعفأو هتافصو هسفن نع ربخأ هنأ نظ نمو

 امئاد حرصو هب حرصي ملو ةزغلم تاراشإ هيلإ راشأو «ةديعب اًرومر هيلإ زمر امنإو هب ربخي مل

 ةهركتسملا تالامتحالا هوجو هل اوبلطتيو «هليوأت ريغ ىلع ةليقاتو ؛ هعضاوم نع همالک

 ةفرعم يف مهلاحأو «نايبلاو فشكلاب اهنم هبشأ “”يجاحألاو زاغلألاب يه يتلا تاليوأتلاو

 o .هباتک ىلع ال مهئاراو مهلوقع ىلع هتافصو هئامسأ

E e Eهب  » 

 ظفللاب قحلا نع ريبعتلا ىلع رداق ريغ هنا : لاق نإ هنإف a و تالو 5

 نع لدعو «نيبي ملو رداق هنإ لاق نإو < .زجعلا هتردقب نظ دقف هفلسو وه هب ربع يذلا حيرصلا

 قحلاو ىدهلا ناو .هلوسرو هللا لود ةحيرصب قحلا نع اوربع هفلسو وه ا نظ نمو

 رهاظو لالضلاو ليثمتلاو هيبشتلا هرهاظ نم ذخؤي امنإف هللا مالك امأو مهتارابعو مهمالك يف

 . هللاب نظلا أاوسأ نم اذهف قحلاو ىدهلا وه ىراّيحلا نيكوهتملا مالك

 ل و حام داش دا ارام ال



2 

 .اذكو اذك نوكي نأ يغبني ناك هنأو «هل ةّمالمو رّدَّقلا ىلع اَنْيَعَت هدنع تيأرل تضف 1 9

 ؟ملاس و يتلو و ةكتيمو وكمل

 اا كتابا ل ياو ةميظع يذ نم ّحْنَت اهنم جنت نإف

 نمو «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللا نيناظلا نمو ءوسلا نظ هللا نيناظلا نم ءالؤه لكف

 .ءوسلا نظ هللاب نظ دقف ؛هنيوكتو هداجيإ ىلع ردقي الو ءاشي ال ام هكلُم يف نوكي نأ هب نظ

 ةردقلاب ٍذئيح فصوي الو .لعفي نأ نع دبألا ىلإ لزألا نم الطعم ناك هنأ نظ نمو

 .ءوسال نظ هب نظ دقف ؛اًرداق نكي مل نأ دعب هيلع اًرداق راص مث لعفلا ىلع

 «موجنلا الو تاومسلا ددغ الو «تادوجوملا ملعي الو رصبي الو عمسي ال هنأ نظ نمو

 نظ هب نظ دقف .نايعألا يف تادوجوملا نم اًئيش ملعي الو .مهلاعفأو مهتاكرحو مدا ينب ال

 :عوسلا

 ال هنأو هب موقي مالك الو .ةدارإ الو ملع الو رصب الو هل عمس ال هنأ هب نظ نمو

 دقف «هب موقي يهن الو رمأ هل الو «لوقي الو .لاق الو ؛ اًدبأ ملكتي الو قلخلا نم اذحأ ملكي

 اهتبسنك هشرع ىلإ هتاذ ةبسن نأو «هقلخ نم نئاب هشرع ىلع هتاومس قوف سيل هنأ هب نظ نمو
 :لاق نم نأو ؛ىلعأ هنأ امك لفسأ هنأو ؛اهركذ نع بغري يتلا ةنكمألا ىلإو «نيلفاس لفسأ ىلإ

 .هأوسأو نظلا حبقأ هب نظ دقف .ىلعألا يبر ناحبس :لاق نمك ناك لفسألا يبر ناحبس '

 لاو ناتي اذ بحي اك دالا ىو نالا و .قاومفلا و: رفكلا يدع ها نط ف

 .ءوسلا نظ هب نظ دقف .حالصإلاو ةعاطلاو

 « يداعي الو ىلاوي الو « طخسب الو بضغي الو ؟ ىضري الو بحي ال هنأ هب نظ نمو

 هتاذ نم برقلا يف ةيطايشلا :تاود نأو «دحأ هنم برقي الو ؛هقلخ نم دح أ نم برقي الو

 طرحي وأ ءهجو لك نم نييواستملا نيب قرفي وأ ؛نيداضتملا نيب ئوي هنا هب نط نمو

 تناعاطلا كلج عاق داف ودم نكت خاو رك ب وصلا اعلام رحلات
 دلخي امك باذعلا يف هدلخيو هتاعاط عيمج اهب طبحيو «ةريبكلا كلتب نيدبالا دبأ ميحجلا يف

 نظ طقف «هنيدو هلسر ةاداعمو ةطخاسم ىف هرمع تاعاس دفنتساو «نيع ةفرط هب نمؤي مل نم

 . ءوسلا نظ هب

 نيبو هنيب نأ وأ «هنذإ نودب هدنع عفشي اًدحأ نأ وأ اک نأ ادلو هلا نأ هديب نظ نم

 «هيلإ مهيب لوبرقتي هنود نم ءايلوأ هدابعل بصن ةثأو ءهيلإ مهجئاوح نوعفري طئاسو هقلخ

 نظ دقف مهنوجريو مهنوفاخيو مهنوعديف ؛مهنيبو هنيب طئاسو مهنولعجيو «هيلإ مهب نولصوتيو
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 .هأوسأو نظلا حبقأ هب

 نظ دقف «هيلإ برقتلاو هتعاطب هلاني امك «هتفلاخمو هتيصعمب هدنع ام لاني هنأ هب نظ نمو
 توسل نك a وهو ةثاشسوب ةتانيب | بحرم تقاس ةنيكدم اتعب

 مل هلجأل اًئيش لعف نم وأ «هنم اًريخ هضوعي مل هلجأ نم اًئيش كرت اذإ هنأ هب نظ نمو

 . ءوسلا نظ هب نظ دقف «هنم لضفأ هطعي

 الإ دبعلا نم ببس الو مرج ريغب همرحيو هبقاعيو هدبع ىلع بضغي هنأ هب نظ نمو
 .ءوسلا نظ هب نظ دقف ةدارالا ضحمو ةئيشملا درجمب

 هيلع لكوتو هب ناعتساو هلأسو هيلإ عرضتو ةبهرلاو ةبغرلا يف هقدص اذإ هنأ هب نظ نمو
 .هلهأ وه ام فالخ هب نظو ءءوسلا نظ هب نظ دقف .هلأس ام هيطعي الو هبيخي هنأ

 هب نظ دقف «هئاعد يف كلذ هلأسو «هعاطأ اذإ هبيثي امك هاصع اذإ هبيثي هنأ نظ نمو

 .هلعفي ال امو هلهأ وه ام فالخو «هدمحو هتمكح هيضتقت ام فالخ

 نم اعدو ءايلوأ هنود نم دختا مث هيضاعم يف عضوأو هطخسأو هبضغأ اذإ هنأ هب نظ نمو

 هب نظ دقف «هباذع نم هصلخيو هبر دنع هعفني نأ كلذب وجري اًئيم وأ اًيح اًرشب وأ اكلم هنود
 ظ ا نط

 بلاغ نإف ءءوسلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي - هللا ءاش نم الإ - مهلك لب قلخلا رثكأف

 ناسلو «هاطعأو هللا ءاش ام قوف قحتسي هنأو ؛ظحلا صقان قحلا صوخبم هنأ دقتعي مدآ ينب

 الو هركني هناسلب وهو ؛كلذب هيلع دهشت هسفنو هقحتسأ ام ينعنمو يبر ينملظ :لوقي هلاح
 اًنماك اهيف كلذ ىأر اهاياوط ةفرعم يف لغلغتو هسفن شتف نمو .هب حيرصتلا ىلع رساجتي

 تشتف نم تشتف ولو «هدانز يف امع هرارش كئبني تئش نم دانز حدقأف دانزلا يف رانلا نومك

 ناك هنأو ءهب ىرج ام فالخ هيلع اًحارتقاو هل ةمالمو ردقلا ىلع [اًيّبعتو] اًنْئعت هدنع تيأرل
 .كلذ نم ملاس تنأ له كسفن شتفو «رثكتسمو لقتسمف .اذكو اذك نوكي نأ يغبني

 اّيجان كلاخإ ال ينإف الإو ةميظع يذ نم جنت اهنم ٌحْنَت نإف

 نم ٍتقو لك يف هرفغتسيو هللا ىلإ ْبْنَيْلِو ءعضوملا اذهب هسفنل حصانلا بيبللا نتعيلف
 ىلع ةبكرملا ءرش لك عبنمو ءوس لك ةدام يه يتلا هسفنب ءوسال نظيلو ؛ءوسلا نظ هبرب هنظ
 محرأو «نيلداعلا لدعأو «نيمكاحلا مكحأ نم ءوسلا نظب ىلوأ يهف .ملظلاو لهجلا

 لك نع هزنملا «ةماتلا ةمكحلاو «ماتلا دمحلاو «ماتلا ىنغلا هل يذلا ءديمحلا ينغلا نيمحارلا
 كلذك هتافصو هجو لك نم قلطملا لامكلا اهل هتاذف «هئامسأو هلاعفأو هتافصو هتاذ يف ءوس

 . ىنسح اهلك هؤامسأو «لدعو ةمحرو ةحلصمو ةمكح هلك هلاعفأو



 نار مع لا ةءاءويسفت : ىلوألا

 . حتفلا ةيأ ريسفت ؟ةيناثلا

 .رصحت ال عاونأ كلذ نأب رابخالا : ةثلاثلا

 .هسفن فرعو تافصلاو ءامسألا فرع نم الإ كلذ نم ملسي ال هنأ :ةعبارلا

 ليمجلاب ىلوأ هللا نإف رش نف كبر نفت الف
 لوهج ٍناج ملاظب فيكف  اًريخ طق كسفنب ننظت الو
 ليخب تيم نم ريخلا وجرتأ ءوس لك ىوأم سفن اي :لقو
 ليج ةسملادك انهيسيصتو ةلاذبك انهدحت غاوسلا كساس طو

 ليلجلا برلا بهاوم كلتف ريخو اهيف ىقث نم كبامو

 ها .ليلدلل ركشاف نمحرلا نم نكلو اهنم الواهل سيبو
 تفل فكل بدمي :هريسفت يف ريرج نبا لاق رسا رك هاب تيا » :هلوف

 كب ناميالا لهأو كرصني نل هنأ هللاب نيناظلا 4ةوَسلأ تر هلآ بيتا تكرشلأو َنِكرْتملاَ
 نم ءوسلا ناك كلذو «.هب نيرفاكلا ةملك ىلع ايلعلا اهلعجيف هتملك رهظُي نلو «كئادعأ ىلع

 تاقفانملاو نيقفانملا ىلع :هركذ ىلاعت لوقي ءعضوملا اذه يف هللا اهركذ يتلا مهنونظ

 . هب مهيلع رودت باذعلا ةرئاد ينعي «ءوسلا ةرئاد نظلا اذه اونظ نيذلا تاكرشملاو نيكرشملاو

 أرقو .نيسلا حتفب (ءوسلا ةرئاد) :ةفوكلا ءارق ةماع هتأرقف :كلذ ةءارق يف ءارقلا فلتخاو

 ام لقو .نيسلا يف ىشفأ حتفلا :لوقي ءارفلا ناكو .مضلاب (ءوسلا ةرئاد) :ةرصبلا ءارق ضعب

 .نيسلا مضب (ءوسلا ةرئاد) :برعلا لوقت

 مهدعبأو :لوقي .مهنعلو هنم بضغب هللا مهلانو : ينعي 4 َرْهَسْلَو رهي هلأ ٌبِضَعَو## :هلوقو

 ادم تسر ةمايقلا موي اهنولصي منهج مهل دعأو :لوقي 4 ٌدئَهَج رل دعو هتمحر نم مهاصقأف

 .تاكرشملاو نوكرشملاو تاقفانملاو نوقفانملا ءالؤه هيلإ ريصي الزنم منهج تءاسو :لوقي

 او كو لاو نقلا تزور »ا لاق هللا هجر يك نزا :قامعلا لاو
 نأ هباحصأو هيب لوسرلاب نونظيو «همکح ىف هللا نومهتي :يأ :#َِسلأ ىرط هاب یتا

 اًوحن ىرخألا ةيآلا ىنعم يف ركذو «ِهوَّسلأ ُهَرِياَد هيَ : ىلاعت لاق . ةيلكلاب اوبهذيو اولتقي
 .یلاعت هللا امهمحر ريرج نبا هركذ امم

 يف هجاردنال هتمدق نتملا يف فنصملا هركذ يذلا (ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق) :هلوق .

 .هرخآ ىلإ هلوأ نم هتقس يذلا همالك
 هاب داوم ډار

oS oميم  
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 باب - 5

 هَقَفْنَأ من يهد نخل 7-0 ْمِيدَحَأل 2 ل «(وِليب َرَمَع نبا 1 يذلاو» :رمع نبا لاقو

 ناميالا» :ةي نا ٍلْوَقِب ٌلدَتْسا هُت ch موي ىّتَح هلم هللا هلبق ام هللا ليبَس ىف

 هاور .(ورشو ِهِرْيَخ ٍرَدَقلاب َنِمْؤَتو ءرخآلا مْوَيلاو هلُسرو هبتكو هتكئالَمو هللاب َنِمْؤَت نأ

 وبأ جرخأ .كلذ وحنو ديدشلا ديعولا نم :يأ (ردقلا يركنم يف ءاج ام باب) :هلوق

 :لاق لَك يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع «هيبأ نع «مزاح يبأ نب زيزعلادبع نع دواد

 ''"(يهودهشت الف اوتام نإو «مهودوعت الف اوضرم نإ «ةمألا هذه سوجم ةيرّدقلا»

 يضر - ناميلا نبا وهو - ةفيذح نع راصنألا نم لجر نع - ةرفغ ىلوم - رمع نعو
 ال :نولوقي نيذلا ةمألا هذه سوجمو «سوجم ةمأ لكل» : ةي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا

 «لاجدلا ةعيش مهو ؛هودوعت الف مهنم ضرم نمو «هتزانج اودهشت الف مهنم تام نم .ردق

 .''”«لاجدلاب مهقحلي نأ هللا ىلع قحو

 ءملسم ندع اذه رمع نبا ثيدح (خلا هديب يسفن يذلاو :رمع نبا لوقو) :هلوق

 ملكت نم لوأ ناك» :لاق رّمعي نب ىيحي نع «هجام نباو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد وبأو

 وأ «نيجاح يريمحلا نسرلادع نب ديمحو انأ تقلطناف «ينهجلا دبعُم ةرصبلاب ردقلا يف

 يف ءالؤه لوقي امع هانلأسف ةع هللا لوسر باحصأ نم اًدحأ انيقل ول :انلقف .نيرمتعم

 تننظف . يبحاصو انآ هتفنتكاف . ا يف الخاد رمع نب هللادبع انل ىلاعت هللا قفوف .؟ردقلا

 ءنآرقلا نوؤرقي سانأ انلبق رهظ دق هنإ ؛نمحرلادبع ابأ :تلقف ءّنلإ مالكلا لكيس يبحاص نأ

 نسا مهرّبخأف كتلوأ َتيقل اذإ : لاقف ا رمألا ناو دلك الا نومعاب "”هلعلا نورفقتيو

 اًمهذ اأ لثم مهدحأل نأ ول !رمع نب هللادبع هب فلحي يذلاو ءءارب ينم مهنأو ۰ءيرب مهنم

 باطخلا نب رمع ينثدح :لاق مث .ردقلاب نمؤي ىتح «هنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف هقفنأف

 قس

 مهلوق يف سوجملا بهاذم مهبهذم ةاهاضمل اًسوجم مهلعج امنإ : يباطخلا لاق . ۷٥۴ص ٤ج :دوبعملا نوع ييف لاق )1(

 ريخلا نوفيضي ةيردقلا كلذكو ءةملظلا لعف نم رشلاو ءرونلا لعف نه ريخلا نأ نومعزي ءةملظلاو رونلا امهو «نيلصألاب
 يور دقو .رمع نبا نم عمسي مل - رانيد نب ةملس - مزاح وبأ .عطقنم اذه يرذنملا لاقو ها .هريغ ىلإ رشلاو «هللا ىلإ
 .ها .تبثي ءيش اهيف سيل ؛رمع نبا نع قرط نم ثيدحلا اذه

 نم يور دقو «لوهجم :راصنألا نم لجرو .هثيدحب حتحي ال - ءافلا نوكسو نيغلا مضب - ةرفغ ىلوم رمع :يرذنملا لاق ()
 .تبئي الو «ةفيذح نع ىرخأ قرط

 .هنوبلطتي :يأ ملعلا نورفقتي ىنعمف «هتوفقو ُهتْعَبَتَت يأ ءرثألا ثرفتقا :لاقي (۳)
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 َمَلْعَت ىتح ناميإلا َمْعَط دجت نل كن ىّ د اي) :هنبال لاق هنأ تماضصلا. ن ةدابع نعو

 و هلا نوشَر تيس كيبل ني مل ةلاطخأ امو كفيل نكي مل كباصأ ام ذأ
 رب

 مل

 ا هر
 اميل

 :ّلاق ؟ُبْيْكَأ اذامو ِّبَر :َلاقَف .ْبّتْكا :ُهَّل َلاَقَف َمّلَقلا هللا َقَلَح ام وأ نإ :لوقي

 ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ ةَ هللا لوسر دنع سولج نحن امنيب» :لاق هنع هللا يضر

 يبنلا ىلإ سلج ىتح .دحأ انم هفرعي الو «رفسلا رثأ هيلع ىَرُي ال رعشلا داوس ديدش «بايثلا

 .مالسالا نع ينربخأ دمحم اي :لاقو .هيذخف ىلع هيفك عضوو «هیتبکر ىلإ هيتبكر دنسأف كك
 ةالصلا ميقتو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسالا : ةي هللا لوسر لاق

 هل انبجعف .ٌتقدص :لاق اليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو «ناضمر موصتو «ةاكزلا يتؤتو

 «هلسرو «هبتكو «هتکئالمو «هللاب نمؤت نأ :لاق .ناميالا نع ينربخأف : لاق: دق نيف و: هل انهن

 :لاق ؛ناسحإلا نع ينربخأف لاق .تقدص :لاق «هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو

 ام :لاق ؛ةعاسلا نع ينربخأف لاق .كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ

 نأو ءاهتبَر ةمألا دلت نأ :لاق ءاهتارامأ نع ينربخأف :لاق .لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا

 يفو ءاثالث تثيلف .قلطناف :لاق .ناينبلا يف نولواطتي ءاشلا ءاعر ةلاعلا ةارُعلا ةافحلا ىرت
 ليربج هنإف :لاق ؛ ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟لئاسلا نم يردتأ رمع اي :لاق مث الم :ةياوز

 .«مكنيد مكملعي مكاتأ

 نمؤي مل نمف «ةروكذملا ةتسلا ناميإللا هادا ا ناميالا نأ ::ثيدحلا اذه يفف

 :مهيف هللا لاق نم هبشيف ؛هدحجو نيدلا ا نم الصأ كرت دقف هرشو هريخ ردقلاب

 0 :ةرقبلا] ةيآلا €ضْعَجِب نورفككو بتكلا ضْعَبب ن وُسِمْؤُمْفَأ #

 .دواد وبأ هاور اذه هثيدحو ءديحوتلا لضف باب يف هركذ مدقت دق (ةدابع نعو) :هلوق

 بويأ نع «ةيواعم نع ثيل انثدح راوس نب نسحلا انثدح :لاق ''هلامكب دمحأ مامإلا هاورو

 ضيرم وهو ةدابع ىلع تلخد» :لاق أ ينثدح ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ينثدح درا

 كنإ ينب اي :لاق .ينوسلجأ :لاقف يل دهتجاو ينصوأ هاتبأ اي :تلقف .«توملا هيف لياختأ

 هاتبأ اي تلق ءهرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح هللاب ملعلا ةقيقح غلبت نلو ءناميإالا معط دجت نل
 امو .«كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعت :لاق ؟هرشو ردقلا ريخ ام ملعأ نأ يل فيكف

 ؛ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ينب اي «كئطخيل نكي مل كباصأ

 تسلو تم نإ «ينب اي . ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ةعاسلا كلت يف ىرجف .بتكا :هل لاقف

 خب حي انشأ يلذهلا رفاسم نب رفعج قيرط نمو دمحأ دنع امم رصخأ دواد ىبأ دنع وهو . ۳۱۷ص هج :دسملا )١(

 E هنن هككجو
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 تام ْنَم لوق ی ا د ی ی ا وا

 يف ىرَّجف تنك هل :لاقف َمَلَقلا لا هللا ل انين كوأ نإ حا ةياور ىفو

 . (ِةَمايِقلا مْوَي ىلإ نياك ّوُه امب ٍةَعاَسلا كلِ
 ك 3 ا

 هق رخ و ريخ ٍرَدَقلاِب ْنِمْؤُي مل نمف : ةا هللا لوسر لاق بهو نيا ةياور يفو

2 0 

 .«رانلاب هللا

 نب ديلولا نع حابر يبأ نب ءاطع ىلإ لصتملا هدنسب يذمرتلا هاورو .«رانلا تلخد كلذ ىلع
 . بيرغو حيحص نسح :لاقو «هيبأ نع ةدابع

 يف نوكي امو ناك امب هتطاحإو ىلاعت هللا ملع لومش نايب :هوحنو ثيدحلا اذه يفو

 نهب الا لر نهم ضال نمو توس س َقَلَح ىلا 3 E لاف مك والا

 .[١؟ :قالطلا] “اع ىس لكي طاح دَ هلا ناو ريف ءىش لک لڪ هلآ نأ اَوملَعِل
 «نمحرلا ةردق ردقلا» :- لاق ردقلا نع لس امل - هللا همحر دمحأ مامالا لاق دقو

 .هللا همحر دمحأ نم اذه ليقع نبا نسحتساو

 ىلاعت هللا ةردق لامك اودحج دق ردقلا ةافنو .ءيش هللا ةردق نع عنمي ال هنأ :ىنعملاو

 N e Oe «ملعلاب :فلسلا ضعب لاق دقو .ليبسلا ءاوس نع اولضف

 ظ ظ .اورمك هودحج

 ءةلمهملا نيسلاب - رسب وبأ وهو (يمليدلا نبا نع دواد يبأ ننسو دنسملا يفو) :هلوق

 .لوألا ححص مهضعبو - ءابلا رسكو ةمجعملا نيشلاب - رشب وبأ :لاقيو .ةمومضملا ءابلابو
 ءهضرأ لهأو هتاومس لهأ بذع هللا نأ ول» :لاق دواد يبأ ظفلو .زوريف نب هللادبع همساو

 لثم تقفنأ ولو «مهلامعأ نم مهل اًريخ هتمحر تناكل مهمحر ولو .مهل ملاظ ريغ وهو مهبذع
 امو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتو ءردقلاب نمؤت ىتح كنم هللا هلبق ام اًبهذ دحأ

 نب هللادبع تيتأف :لاق .رانلا لهأ نم تنكل اذه ريغ ىلع تم ولو «كبيصيل نكي مل كأطخأ

 نب ديز تيتأ مث :لاق ؛كلذ لثم لاقف «ناميلا نب ةفيذح تيتأ مث «كلذ لثم لاقف «دوعسم

 .هجام نبا هجرخأو كلذ لثم هيي يبنلا نع ينثدحف :لاق ؛تباث

 لجر نع شارح نب يعبر نع روصنم نع نايفس نع :هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاقو
 نمؤي ىتح دبع نمؤي ال» لكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع
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 نيعم نبا هقثو ينابيشلا نايفس وبأ هدانسإ يفو : يرذنملا لاق .اًعوفرم ثيدحلا ريصيف .7 1١ ص ٤ج :دوبعملا نوع يف لاق )۲)

 .هريغو دمحأ هيف ملكتو هريغو
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 یسمفن یک : ٌتلَقَف تبعك نب یا َتْيَتَأ» : لاق ىمليدلا نتا نع ننسلاو دتسملا ىفو

 بهذ دحأ لثم تقفنأ ول :لاقف «يبلق ْنِم هبهذي هللا لعل ٍءْيَشِب ينثدحف ِرَدَقلا َنِم ٌءيش 2 A E ىلا ده a ا را و ِ ا ا 2

 امو ..َكَئِطْحيِل ْنَكَي هَل كَباصأ ام نأ َمّلْعَتو ِءِرَدَقلاِب َنِمْؤُت ىتَح كلم هللا هلق ام

 تيتا :لاف .ٍراَّثلا لها ْنِم َتْنُكَل اذه رْيَع ىلع تُم ولو ,كتيصيل نكي هَل َكأطخأ
 1 o ص و م س ےس ےس ١ رت ويا

 ا ,si 3 م ول اس يد | ° 0َ ft ~t“ ا ه2 9 شاع
 ا كلذ لثمب يزييذح مهلكف « تبان نب ديرو «ِنامّبلا نب هميدحو «دوعسم نك هلل أدمع

 . هحيحص يف مكاحلا هاور حيحص ثيدح . دنع ا

 .توملا دعب ثعبلاب نمؤيو «قحلاب ينثعب هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي :عبرأب

 .هب روصنم نع ةبعش نع ليمش نبا رضنلا نع يذمرتلا هاور اذكو .«هرشو هريخ ردقلاب نمؤيو
 .هركذف يلع نع يعبر نع ةبعش نع يسلايطلا دواد يبأ ثيدح نم هاورو

 نع ينالوخلا ئىناه يبأ نع هريغو بهو نب هللادبع ةياور نم ملسم حيحص يف تبث دقو
 ريداقم بتك هللا نإ» : ةئ هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع نع ىلْبَحلا نمحرلادبع يبأ

 هشرع ناكو :- بهو نبا داز - ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق قئالخلا

 . بيرغ نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور .«ءاملا ىلع

 يهو «ردقلاب ناميالا مدع ىلع ديدشلا ديعولا اهيف ءاهانعم يف امو ثيداحألا هذه لكو
 ءرانلا يف يصاعملا لهأ ديلخت :مهبهذم نمو .مهريغو ةلزتعملا نم ردقلا ةافن ىلع ةجحلا

 . يصاعملا مظعأو رئابكلا ربكأ نم هودقتعا يذلا اذهو

 نم ةنسلاو باتكلا صوصن هب ترتاوت امب مهيلع ةجحلا ةماقإ انربتعا اذإ ةقيقحلا يفو

 ىلع مهل مزال اذهو ءاوبوتي مل نإ رانلا يف دولخلاب مهسفنأ ىلع اومكح دقف ءردقلا تابثإ
 ديلخت مدعو «ردقلا تابثإ نم ةنسلاو باتكلا ةلدأ هب ترتاوت ام اوفلاخ دقو ءاذه مهبهذم

 .رانلا يف نيدحوملا نم رئابكلا لهأ

 ىلاعت برلا تافص يفن يف ةيمهجلا اوقفاو مهنم ريثكو «عدبلا مظعأو رئابكلا ربكأ نم هودقتعا يذلا اذهو :نويعلا ةرق ىق(

 . سدقتو
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 : لئاسم هيف

 .ردقلاب ناميالا ضرف نايب :ىلوألا

 .ناميالا ةيفيك نايب : ةيناثلا

 .هب نمّؤي مل نم لمع طابحإ : ةثلاثلا

 .هب نمؤي ىتح ناميالا معط دجي ال اًذحأ نأ رابخالا : ةعبارلا
 .هللا قلخ ام لوأ ركذ : ةسماخلا

 .ةعاسلا مايق ىلإ ةعاسلا كلت يف ريداقملاب ىرج هنأ :ةسداسلا

 .هب نمؤي مل نمم 44 هتءارب : ةعباسلا
 .ءاملعلا لاؤسب ةهبشلا ةلازإ يف فلسلا ٌةّداع : ةنماثلا

 ىلإ مالكلا اوبسن مهنأ كلذو ءهتهبش ليزي امب هوباجأ ءاملعلا نإ : ةعساتلا

 . طقف للك هللا لوسر

ats nla nla 
YS سي A 
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 باب - ٠
 نيروصملا يف َءاج ام

 مّلْظأ ْنَمو) :ىلاعت هللا لاق : : هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ير ارش يبأ نع

 .هاجرخأ اة عش وتحل 1 ا ا وأ رد وتحل ىقاحك واحنا نم

 موي اًباَذَع سالا دشا :لاق ةي هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر ةشئاع نع امهلو
 . هللا قلخب نوئهاضي نيذلا ٍةَمايِقْلا

 .هباذعو مهل هللا ةبوقع ميظع نم :يأ (نيروصملا يف ءاج ام باب) :هلوق

 .رمألاو قلخلا هل ىلاعت هللا نأل .هللا قلخب ةاهاضملا يهو :ةلعلا هيب يبنلا ركذ دقو

 لعجو د دولا ا ناوي يذلا وهون ىف لك قلاح نحو كيمو ميش لك ضر ربح
 يلح ادو ا ا م دعا یا ىلاعت لاق اه هاذا اه اخ لا 0

 لَعَحَو حور نم يف حسو هوس مث © نهم وام نٿ لس نو مل لمح ر © نوط نم

 ىلع ةروصلا روص امل روصملاف [۷-4 :ةدجسلا] تگ ا اليلق ايم ديلا رال ت 7
 هل اًباذع هروص ام راصف .هللا قلخل اًئهاضم راص ةميهبو ناسنإ نم ىلاعت هللا هقلخ ام لكش

 نم هبنذ نأل ؛اًباذع سانلا دشأ ناكف .خفانب سيلو حورلا اهيف خفني نأ فلكو «ةمايقلا موي

 :ةبونذلا نيكأ

 لاحب فيكف ؛ناويحلا نم ىلاعت هللا هقلخ ام لاثم ىلع ةروص روص نميف اذه ناك اذإف

 هللا قلخ ام يتلا ةدابعلا نم اًئيش هل فرصو «هقلخب ههبشو نيملاعلا برب قولخملا ىّوس نم

 ةيوستف «هاضريو دبعلا نم هللا هبحي لمع لك نم هريغ هقحتسي ال امب هدحو هودبعيل الإ قلخلا

 هب صتخا اميف هل اًكيرش هلعجو ؛هقلخ نم هقحتسي ال نمل هقح فرصب قلاخلاب قولخملا
 اذه نايبل هبتك لزنأو هلسر لسرأ اذهلو «هب ىلاعت هللا يصع بنذ مظعأ وه ؛سدقتو ىلاعت

 نمو هلسر ىلاعت هللا يجنف .ىلاعت هلل اهعاونأ عيمجب ةدابعلا صالخإو «هنع يهنلاو كرشلا

 ناو كندا نع همظعأ امن. كازو كرشلا ىلع ريعناو «دسوتلا نحف نم دكا ا

 Ke لاب ا نموإل [١١١و 58 :ءاسنلا] IS ا ا ا فو دل نأ ٌرفْمي ال هلل

  SLE:جحلا] حس ٍناَكَم يف مر ا ١"[.

 يضر يلع يل لاق :لاق - نيضح نب نايح - يدسألا جايهلا يبأ نع ملسملو) :هلوق

 .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ وه (هنع هللا

 ءاهتسمط الإ ةروص عدت الآ ؟لك هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ) :هلوق



 1 و س

 هل لَّعْجُي ءِراَنلا يف ٍرَّوَصُم لك»: لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس :سابع نبا نع امهلو

ف اهي ٌبذعُي نش اهَرَوَص ٍةَروص لَك
 مټ ي

 ع َحوّرلا اهيف حف نا فلك مدل يف روت َرّوص نما“ : اعوفرم هلع امهلو

 ٍ ] کک

 ارق 527 ري 3

 . (((هتیوس الإ افرشم ارق

 ةيوست اما هلا ى اهدا علا مآ كل يلع ثعب كي يبنلا نأب حيرصت هيف

 فرصف .هلئاسوو كرشلا عئارذ نم وهو ءاهميظعتو اهبابرأب ةنتفلا نم اهتيلعت يف املف روبقلا

 هذه يف لهاستلا 0 املو «هتابجاوو هدصاقمو نيدلا حلاصم نم هلاثمأو اذه ىلإ ممهلا

 نيدباعلا لاحرل اطحم تراصو «روبقلا بابرأب ةنتفلا تمظعو ؛روذحملا عقو رومألا

 ءاهل عرضتلاو ؛ةثاغتسالاو ةناعتسالاو ءاعدلا نم «ةدابعلا ّلج اهل اوفرصف ءاهل نيمظعملا

 .روظحم كرش لك نم كلذ ريغو ؛روذنلاو ءاهل حبذلاو

 امو «روبقلا يف ةي هللا لوسر ةنس نيب عمج نّمو : “لا همحر ميقلا نبا ةماّلعلا لاق

 اد اضم امهدحنأ أر ءةمويلا سالا: نثكأ هيلع اه نيو ؛ هباحضأ هيلع ناك امو هنع ىهنو هب رمأ

 ءروبقلا ىلإ ةالصلا نع ةي هللا لوسر ىهنف .اًدبأ ناعمتجي ال ثيحب هل اًضقانم ءرخآلل

 «دجاسملا اهيلع نونبي ءالؤهو ءدجاسم اهذاختا نع ىهنو ءاهيلإو اهدنع نولصي ءالؤهو

 فوقولا نوفقوي ءالؤهو اهيلع جرسلا داقيإ نع ىهنو «هللا تويبل ةاهاضم دهاشم اهنومسيو

 ؛كسانمو اًدايعأ اهنوذختي ءالؤهو ءاَّديع ذختت نأ نع ىهنو ءاهيلع ليدانقلا داقيإ ىلع

 ا امك ءاهتيوستب رمأو .رثكأ وأ ديعلل مهتاعامتجاك اهل نوعمتجيو

 اضيأ ملسم دنع وهو . يش نب ةمام ثيدحو - بابلا ثيدح ركذف - يدسألا جايهلا يبأ

 هربقب ةلاضف رمأف ءانل بحاص يفوتف «سدورب مورلا ضرأب ديبُع نب ةلاضف عم انك» :لاق

 نيذه ةفلاخم يف نوغلابي ءالؤهو «اهتيوستب رمأي ب هللا لوسر تعمس :لاق مث ءيّوُسف

 ربقلا صيصجت نع ىهنو .بابقلا اهيلع نودقعيو ؛تيبلاك ضرألا نع اهنوعفريو «نيثيدحلا
 لَك هللا لوسر ىهن» :لاق هنع هللا يضر رباج نع هحيحص يف ملسم ىور امك .هيلع ءانبلاو

 )١( دنهل لي فلآ ريع لوق وک تريلا لدم اهتلازإو روم الا هذه راكنإ نم كي يبنلا نع حص ام اذهن :نويعلا ةرق يف «
 مظعأ وهو يد ةوهعزز ااو اهولعجو اهوفرخزو روبقلا ىلع ءانبلا اورثكأو هولمعتساو ريوصتلا اورثكأف [04 :ةرقبلا] ٠

 .هدابع ىلع هللا قح يه يتلا ةدابعلا عاونأب هللا ريغل ةدابعو ءاّولغو تاومألل اًميظعت «تائيسلا ربكأو تاركنملا

 .لوألا ءزجلا نافهللا ةثاغإ يف (۲)
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 هيلع ةباتكلا نع ىهنو «هيلع ىنبي نأو «هيلع دقعي نأو ربقلا صيصجت نع
 فبتكي نأو «روبقلا صيصجت نع ىهن» : ليي هللا لوسر نأ :رباج نع هنتس يف دواد وهأ

 اهيلع نوبتكيو «حاولألا اهيلع نوذختي ءالؤهو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .«اهيلع
 لوسر نأ اًضيأ رباج نع دواد وبأ ىور امك .اهبارت ريغ اهيلع دازي نأ ىهنو ءهريغو نارقلا
 رجالا هيلع نوديزي ءالؤهو «هيلع دازي وأ ءهيلع بتكي وأ ؟ربقلا aa نأ ىهن» :ة هللا
 . مهروبق ىلع رجآلا نوهركي اوناك :يعخنلا ميهاربإ لاق . "راجحألاو صجلاو

 ؛حرسلا اهيلع نيدقوملا ؛اًدايعأ اهتيذختملا روبقلل نيمظعملا ءالؤه نأ :دوصقملاو

 ءهب ءاج امل نوداحم لي هللا لوسر هب رمأ امل نوضقانم ءبابقلاو دجاسملا اهيلع نونبي نيذلا
 نم ءاهقفلا حرص دقو .رئابكلا نم قو ا داقيإو .ءدجاسم اهذاختا كلذ مظعأو

 . هميرحتب مهنر يغو ليوحلا باحصأ

 هيف نألو ءهلعف نم نعلي مل اهيلع حرسلا ذاختا 5 اد :يسدقملا دمحم وبأ لاق
 زوجي الو :لاق ءمانصألا el هبشأ روبقلا ميظعت يف اًطارقإو ةدئاف ريغ يف لاملل اًعييضت
 م ا هللا نعل» :لاق ةي يبنلا نألو ءربخلا اذهل روبقلا ىلع دحاسملا ذاختا
 الصلاب روقلا صيصخت نالو .هيلع قفتم «اوعنص ام د «دحاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 اتصالا ةدابع ءادتبا نأ انيور دقو ؛اهيلإ برقتلاو اهل دشا مانصألا ميظعت هيشي اهذتع

 .ىهتنا .اهدنع ةالصلاو اهب حسمتلاو ٍءمهروص ذاختاب تاومألا ميظعت

 اهل اوعضوو ءاّجح روبقلل اوعرش نأ ىلإ نيكرشملا لالضلا ءالؤهب رمألا لآ دقو

 هنم ةاهاضم «دهاشملا جح كسانم» :هامسو اًباتك كلذ يف مهتالغ ضعب فنص ىتح «كسانم

 ظ :يتأي ام هنم فذحو انه ميقلا نبا مالك فلؤملا رصتخا ()
 ىلع اولعجت الأ ديزي نب دوسألا ىصوأو ءهربقل كلذ لعفي الأ ىصوأو ءرجآب ربقلا ينبي نأ زيزعلادبع نب رمع ىهنو»
 .7١21”ص ١ج» نافهللا ةئاغإ ها «اًلعاطسف ربقلا ىلع برضي نأ دمحأ مامإلا هركو .اًطاطسف هربق ىلع اوبرضي الأ ةاقولا نيح ةريره وبأ ىصوأو ءاّرجأ يربق



 ١ اهيف خفني نأ فلكي هنأ :ةسداسلا

 .تدجو اذإ اهسمطب رمألا الا

 ام دسافملا نم كلذ يف نأ ير 5 «هودصقو و ٠ ءروبقلا يف رك م

 ءاهيلإ رفسلا اهنمو ءاّدايعأ اهذاختا :اهنمو ءاهب ناتتفالا يف عقوملا 9 : اهتمف

 قيلعتو اهدنع ةرواجملاو اهيلع فوكعلا نم اهدنع لعفي امب مانصألا دابع ةهباشم :اهنمو

 دجسملا دنع ةرواجملا ىلع اهدنع ةرواجملا نوحجري اهداّبعو ءاهتتادسو اهيلع روتسلا

 ليدنقلا ئفطي ةليل اهمّيقل مهدنع ليولاو ءدجاسملا ةمدخ نم لضفأ اهتنادس نوريو ؟مارحلا

 ءالبلا فشكي اهب نأ اهيف نيكرشملا داقتعا :اهنمو ءاهتندسلو اهل رذنلا :اهنمو ءاهيلع قلعملا
 رصنيو «جئاوحلا ىضقتو ءبوركلا جرفتو ؛ءامسلا ثيغ لزتتسيو ؛ءادعألا ىلع رصنيو

 دجاسملا ذاختاب هلوسرو هللا ةنعل يف لوخدلا :اهنمو «كلذ ريغ ىلإ فئاخلا راجيو ءمولظملا

 0 . اهدنع ُلَعَمُي يذلا ربكألا كرشلا :اهنمو ءاهيلع جرسلا داقيإو اهيلع

 دنع لعقي ام مهيذؤي مهنإف ءمهروبقب نوكرشملا هلعفي امي اهباحصأ ءاذيإ :اهنمو
 دنع ىراصنلا هلعفي ام هركي مالسلا هيلع حيسملا نأ امك 00 ةياغ هنوهركيو «مهروبق

 دنع ىراصتلا هابشأ هلعفي ام مهيذؤي خياشملاو ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغ كلذكو ء''ئربق
 را ےس و ر ر ورم را ور ر

 نود نم تودع 0 0 3 0 35 امك 0 0 ماسلا 00 ا

 َّ 1 227 اص a لوف ا

 2: 7 7 س مو ر و وو 3 3 :

 4 اروي 6 را أوس لوح as e 0 ا وا تكلنود نم دج

 أو 8 سا تلق َتنَأَ ممم َنْبأ سیمي هلا لاق ذإَو# :ىلاعت لاقو /١8.11[. :ناقرفلا]

 لاقو ١١١[. :ةدئاملا] 4 يحب ىل ل ْ 15 9 1 کا كلي لاق ا نود نم نيهلإ

 مثلو تنأ كتحْبس أولاق ه ودبي فاك اإ ةلْوَمَأ ةككملل لوق مث امیج اعيِمَج مهرشحي مويو# : ىلاعت
 .[1£ °6 :أبس] نوني مهب هرڪا نجلا و واک لب مهنود نم وغرف ل

 . عدبلا ءايحإو ننسلا ةتامإ : "اهنمو

 ةداحم اهنمو اهيلع جرسلاو دجاسملا ذاختا يف ىراصنلاو دوهيلا ةهباشم اهنمو :يتأي ام ميقلا نبا مالك نم فلؤملا رصتخا )١(
 ( . ميظعلا مثالاو ريبكلا رزولاو ميظعلا بعتلا اهنمو ءاهيف هعرش ام ةضقانمو ؟هلوسرو هللا

 .رشاتلا . نيطسلق 8 موعزملا هربق وهو (؟)
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 ميظعتلا عم اهنودصقي روبقلا داّبع نإف «هللا ىلإ اهبحأو عاقبلا ريخ ىلع اهليضفت :اهنمو

 دجاسملا يف هنولعفي ال امب ىتوملا ىلع ةمهلاب فوكعلاو .بلقلا ةقرو عوشخلاو مارتحالاو

 .هنم بيرق الو هريظن اهيف مهل لصحي الو
 نايحالاو, ر الا ركدت ره اإ رولا زان ده ولك نعش ياا هر

 اًتسحم رئازلا نوكيف ؛هل ةيفاعلا لاؤسو «هل رافغتسالاو «هيلع محرتلاو ؛هل ءاعدلاب ٍروُرَمْلا ىلإ

 دوصقملا اولعجو «نيدلا اوسكعو رمألا نوكرشملا ءالؤه بلقف .تيملا ىلإو هسفن ىلإ
 هرصنو «هنم ةكربلا لازنتساو «مهجئاوح ا هب ءاعدلاو هءاعدو ءتيملاب كرشلا ةرايزلاب

 هلك هللا لوسر ناكو .تيملا ىلإو مهسفنأ ىلإ نيئيسم اوراصف .كلذ وحنو .ءادعألا ىلع مهل

 يف مهل نذأ مهبولق يف ديحوتلا نكمت املف :ةعيرذلل 17 روبقلا ةرايز نع لاجرلا ىهن دق

 اهدنع كرشلا :رجهلا مظعأ نمو ءاّرجه اولوقي نأ مهاهنو ءهعرش يذلا هجولا ىلع اهترايز
 . العفو الوق

 اوروز» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفو
 روبقب هيي هللا لوسر رم» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو تلا كدت انهنإق + نوبقلا

 متنأ ءمكلو انل هللا رفغي ءروبقلا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف ههجوب مهيلع لبقأف ؛ةنيدملا

 . "' هنسحو يذمرتلاو دمحأ هاور رثألاب نحنو انفلس

 امم اًئيش اهيف دجت له ءاهايإ مهمّلعو ءهتمأل يي هللا لوسر اهعرش يتلا ةرايزلا هذهف

 لاق ام نسحأ امو ؟هجو لك نم هيلع مه امل ةداضم اهدجت مأ ؟عدبلاو كرشلا لهآ هدمتعي

 فعض املك نكلو «اهلوأ حلصأ ام الإ ةمألا هذه رخآ حلصي نل» :هللا همحر سا نين كلام

 .كرشلاو عدبلا نم هوثدحأ امب كلذ نع اوضوع مهناميإ صقنو مهئايبنأ دوهعب ممألا كسمت
 يبنلا ىلع ملس اذإ مهدحأ ناك ىتح ؛هبناج اومحو ديحوتلا حلاصلا فلسلا درج دقلو

 كلذ ىلع صنو “اعد مث ربقلا رادج ىلإ هرهظ لعجو «ةلبقلا لبقتسا ءاعدلا دارأ مث هك

 اذهلو . كلذ دضب هلوسر هب ثعب يذلا هللا نيدو «دجاسملا بارخو دهاشملا ةرامع نمضتي كلذ نأ اهنمو : ةثاغالا يف داز )١(

 .دحاسملا اوربخو دهاشملا اورمع .نيدلاو ملعلا نع سانلا دعبأ نم ةضفارلا تناك امل

 اهوروزف وتلا فرانز نخب E نا إلا دمحأ مامالا دنع يلع ثيدح ميقلا نبا مالك نم هللا همحر فلؤملا فذح (۲)

 .«ةرخآلا ركذت اهنإف

 ركذ امه ا ةرخألا ركذت اهنإغ:« اهورورف زوبقلا ةرايز نع كمت تتك ننإ»*ديحأأ مامالا دع ىلع كيذخ انه ميقلا نبا رك ©
 .هحام نبأ هاور .«ةرخآلا ركذتو ايندلا يف دهزت اهنإف .روبقلا اوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك" :دوعسم نبا ثيدح

 .دمحأ مامالا هاور .«ةربع اهيف اهنإف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» : ديعس نبأ كيدحنكذو

 ربقلا رادج ىلإ هرهظ دنسي مث هيي يبنلا ىلع ملسي هنع هللا يضر كلام نب سنأ تيأر» :نادرو نب ةملس لاقف : ميقلا نبا لاق (4)

 : .اوعدي مث
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 يفو .ةدابع ءاعدلا نإف «ربقلا دنع وعدي ال ىتح ءاعدلا تقو ةلبقلا لبقتسي هنأ :ةعبرألا ةمئألا

 ام الإ اهنم روبقلا دنع اولعفي ملو هلل ةدابعلا فلسلا درجف «ةدابعلا وه ءاعدلا» هريغو يذمرتلا

 جرخأو «مهيلع محرتلاو مهل رافغتسالاو اهباحصأل ءاعدلا نم :ِهك هللا لوسر هيف نذأ

 يربق اولعجت الو ءاًروبق مكتويب اولعجت ال» :ِهلَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع دواد وبأ

 .ريهاشم تاقث هتاورو ديج هدانسإو (متنك ثيح ينغلبت مكتالص نإف يلع اولصو ءاّديع

 نوكتف ةءارقلاو ءاعدلاو اهيف ةالصلا نع اهولطعت ال :يأ «اًروبق مكتويب اولعجت ال١ :هلوقو

 ام دض اذهو «روبقلا دنع ةلفانلا يرحت نع ىهنو تويبلا يف ةلفانلا يرحتب رمأف روبقلا ةلزنمب

 .مههابشأو ىراصنلا نم نوكرشملا هيلع
 هللا الإ اهملعي ال يتلا ةميظعلا دسافملا نم اًدايعأ اهذاختاو روبقلا ميظعت ىلا وف

 : نكلو ؛كرشلل حيبقتو نيجهتو ديحوتلا ىلع ةريغو هلل راقو هبلق يف نم ّلك هلجأل بضغي ام

 ETE مالي إ تيمب حرجلام

 ريفعتو اهمالتساو اهليبقتو اهب فاوطلاو اهيلإ ةالصلاو اًدايعأ اهذاختا :دسافملا نمف

 «ةيفاعلاو قزرلاو رصنلا مهلاؤسو «مهب ةثاغتسالاو ءاهباحصأ ةدابعو اهبارت ىلع دودخلا

 دابع ناك يتلا تابلطلا عاونأ نم كلذ ريغو تافهللا ةثاغإو «تابركلا يرو «نيدلا ءاضقو

 راوكألا نع اولزن دقو ءاّديع اهل نيذختملا ةالغ تيأر ولف .مهناثوأ اهنولأسي ناثوألا

 «سوؤرلا اوفشكو «ضرألا اولّبقو ءهابجلا اهل اوعضوف «ديعب ناكم نم اهوأر اذإ باودلاو

 حبرلا يف اوبرأ دق مهنأ اوأرو ؛جيشنلا مهل عمست ىتح اوكابتو «جيجضلاب مهتاوصأ تعفتراو

 اوند اذإ ىتح «ديعب ناكم نم نكلو اودانو ء«ديعي الو ئدبي ال نمب اوثاغتساف ؛جيجحلا ىلع

 ىلإ ىلص نم رجأ الو رجألا نم اوزرحأ دق مهنأ اوأرو «نيتعكر روبقلا دنع اولص اهنم

 نکا اوال نقزؤ.ءاناوضرو. تلا نم الصف نورت اًدحتسو اكر ولا: كوخ فا ااا

 . انارسخو ةبيخ
 بلطيو «تاوصألا نم عفتريو «تاربعلا نم كانه قارُي ام - ناطيشلل لب - هللا ريغلف

 .تاقافلا يوذ ءانغإو «تافهللا ةثاغإو ؛تابركلا جيرفت نم لأسُيو «تاجاحلا تيملا نم

 تيبلاب هل اهيبشت «نيفئاط ربقلا لوح كلذ دعب اونثنا مث «تايلبلاو تاهاعلا يوذ تافاعمو

 تيأرأ «مالتسالاو ليبقتلا يف اوذخأ مث «نيملاعلل ىدهو اكرابم هللا هلعج يذلا مارحلا

 ملع يتلا «دودخلاو هابجلا كلت هيدل اورفع مث ؟مارحلا تيبلا دفو هب لعفي امو دوسألا رجحلا

 لصف "خلا روبقلا ميظعت يف نإ مث» : هللا همحر فلؤملا لوق نأ ةعوبطملاو ةطوطخملا انيديأب يتلا نافهللا ةثاغإ يف يذلا )١(

 .انه فلؤملا هلقن ام لبق مدقتم
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 كانه ريصقتلاب ربقلا جح كسانم اولمك مث ءدوجسلا يف هيدي نيب كلذك رعت مل اهنأ هللا
 اوبرف دقو «قالخ نم هللا دنع مهل نكي مل ذإ ¿ نثولا كلذ نم مهقالخب اوعتمتس دسار قالحلاو

 مهتيأر ولف < e ا ريغل مهنابرقو مهكسنو مهتالص تناكو نيبارقلا نئثولا ١ كلذل

 ةاللغ مهلأس ١ 0 ا 0 0 ا لزجأ يي 0

 ا و

 یھ ذإ ؛مهل الضو مهعدب عيمج عيمج انيصقتسا الو «مهنع ه هانيكح اميف زواجتن ملو - اذه

 .مدقت امك حون موق يف ءانصألا ةدابع أدبم اذهو «لايخلا يف روديو «لابلاب رطخي ام قوف
 اذه ىلإ ةعيرذلا دس :رومألا مهأ نم نأ ملعي هقفلاو ملعلا نم ةحئار ىندأ مش نم لكو

 .هتفلاخمو هتيصعم ىف لالضلاو رشلاو «هتعاطو هعابتا ىف ىدهلاو ريخلا نأو «هيلع هدعوتو

 37 كاع هللا همحر همالك ها

 محتوي هللاو .نامهللا ةثاغإ خسن نم انديب اندست ىلع ني ااو ميدقتلاب هيف فرصتو ؛ ىلاعت هللا همح ر فلؤملا هرصتخا 0

 .مهلو انل رفغيو عيمجلا
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 باب - ١"
 فلحلا ةرثك يف ءاج ام

 .[۸۹ :ةدئاملا] 4 نامی ًاوظَمحَأو و : ىلاعت هللا لوقو 0

 ٍةَعلَسلل َهَقَمْتَم فْلِحلا» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .هاجرخأ «بشككلل ٌةَقحْمَم
 ٌباَذَع ْمُهَلو ْمهيْكَرُي الو هللا مُهُمْلَكُي ال هالن :لاق ةي هللا لوسر نأ ناملس نعو

 .ديعولاو هنع يهنلا نم :يأ (فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب) :هلوق

 .[44 :ةدئاملا] 4 كتب اوطَفحأو# :ىلاعت هللا لوقو)

 ال :ديري سابع نبا نع نيرسفملا نم هريغ ركذو .ريفكت ريغب اهوكرتت ال :ريرج نبا لاق
 :ةيالا نم دارأ فنصملاو . اوثتحت الف ثنحلا نع 4ن ًارظفحأاو # :نورخآ لاقو .اوفلحت

 عم ثنحلا ةرثك فلحلا ةرثك نم مزليف «تامزالتم نيلوقلا ناف ع« سابع نبأ هركد يذلا ىنعملا

 بجاولا ديحوتلا لامك يفاني أمم كلذ ريعو «هّنل بطعتل | مدعو «فاقختسالا نم هيلع لدي م

 .همدع وأ

 ةعلسلل ةقفنم فلحلا» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 .(هاجرخأ «بسكلل ةقحمم

 هتعلس ىلع فلح اذإ هنأ :ىنعملاو «يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو .ملسمو يراخبلا يأ

 فلح اميف اًقداص يرتشملا هنظي دقو ءاذكو اذكب اهارتشا هنأ وأ ؛اذكو اذك اهيف يطعأ هنأ

 هللا ىصع دق نوكيف «ةدايزلا يف اًعمط فلحو باذك عئابلاو ءاهتميق ىلع ةدايزب اهذخأيف هيلع

 كلت نم مظعأ صقنلا نم هيلع لخد هبسك ةكرب تبهذ اذإف ؛ةكربلا قحمب بقاعيف ؛ىلاعت

 لاني ال هللا دنع امو .اًسأر ةعلسلا كلت نمث بهذ امبرو .هفلح ببسب هيلع تلخد يتلا ةدايزلا

 . باقعو باهذو لالحمضا اهتبقاعف ىصاعلل ايندلا تفرحزت نإو .هتعاطب الإ

 الو هللا مهملكي ال ةثالث» :لاق لع هللا لوسر نأ 18 هللأ يضر ناملس نعو) :هلوق

 يرجي ال فتعاضي ها لع لجرو ءريكسم :لئاغوب نار طنا لآ تاذع ھلو مهتكري
 . (حيحص دنسب يناربطلا ه اور «هنيمس الإ عيبب الو «هنيميب الإ

 هلا E يبنلا مدقم [دنع] ملسأ ؛ هللا دبع و - يسرافلا ناملس هلعل - ناملسو

 : هك يبنلا لاق .امهريغو طمسلا نب ليبحرشو يدهنلا نامثع وبأ هنع ىور ؛قدنخلا دهشو

 «دادقملاو «ناملسو ءّرَذ ابأو اًيلع :ةعبرأ يباحصأ نم بحي هللا نإ ءتيبلا لهأ انم ناملس»
 يف مهب بطخي املأ نيثالث ىلع اًريمأ ناملس ناك :نسحلا لاق هجام نباو يذمرتلا هجرخأ
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 ةنس ةديبع وبأ لاق .هنع هللا يضر نامثع ةفالخ يف يفوت ءاهفصن سبليو اهفصن شرتفي ةءابع

 . يبضلا سوأ نب رماع نب ناملس هنأ لمتحيو .ةنس نيسمخو ةئامثالث نع نيثالثو تس

 ليلد ةاصعلا ءالؤه نع سدقتو ىلاعت برلا مالك فن (هللا مهملكي ال ةثالث) :هلوق
 باتكلا نم كلذ ىلع ةلدألاو ءهلامك تافص نم ةفص مالكلا نأو «هعاطأ نم ملكي هنأ :ىلع

 مايق :نيققحملا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع يذلا وه اذهو .هنيبأو ءىش رهظأ ةنسلاو

 ونيف هاف لذي ملو اًئيشف اًئيش هتردقو ىلاعت هتئيشمب عقي لعفلا نو اب هللاب لاعفألا

 باحصأ نم مهريغو ثيدحلا باحصأ ةمئأ كلذ لوقي امك «عونلا ميدق داحآلا ثداح

 نك" مل قوقل نأ "نس كان ا او اا لاق اك ةف طلا رئاسو محا و ينال
 لاحلا ىلع ةلادلا لاعفألاو لابقتسالا ىلع ةلادلا فورحلاب ىتأف ۸١[ :َسي] 4 نوک

 .ريثك نآرقلا ىف كلذو .اًضيأ لابقتسالاو

 نأ همزلي اذهف :- ةافنلا ينعي - انل اولاق اذإف :هللا همحر ةيميت 57 مالسالا خيش لاق

 نآرقلا صوصنو !؟ةمئألاو فلسلا نم مكلبق اذه ركنأ نمو :انلق ءهب ةمئاق ثداوحلا نوكت

 ضارعألا هب داري دقف .ءلمجم ثداوحلا ظفلو .لقعلا حيرص عم كلذ نمضتت ةنسلاو

 :كلذ وحنو هلاعفأو همالك نم ءاشي ام هب موقي نكلو «كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو .صئاقنلاو

 :نولوقي نيذلا ثيدحلاو ملعلا لهأ لوق وه :حيحصلا لوقلاو .ةنسلاو باتكلا هيلع لد امم

 .ةنسلا ةمئأ نم امهريغو لبنح نب دمحأو كرابملا نبا لاق امك ءءاش اذإ اًملكتم هللا لزي مل

 .ها

 هللاو .هرمأو هتئيشمب اهل هداجيإو اهيلع هتردق :ىلاعت هب ثداوحلا مايق ىنعمو :تلق

 ( . ملعأ
 هذهب اوبقوعف ءمهتبوقع تمظع مهبنذ مظع امل (ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو) :هلوق

 .تابوقعلا مظعأ يه يتلا ثالثلا

 لدف «هقح يف فعض ةيصعملا يعاد نأل كلذو “هل اًريحت هرغص (ٍناز طميشأ) :هلوق
 يعادلا ٌفعَضو ؛هللا نم هفوخ مدعو ءروجفلاو ةيصعملا ةبحم :انزلا ىلع هل لماحلا نأ ىلع

 هنم ةوهشلا يعاد ةوق نإف باشلا فالخب ؛هيلع ةبوقعلا ظيلغت بجوي اهلعف عم ةيصعملا ىلإ

 .ةمايقلا تاصرع يف هنوملكيو ناميالا لهأ ملكي ىلاعت هنأ رتاوت دق هنأل .مهقح يف ديدش ديعو اذه :نويعلا ةرق يف )١(

 .مالكلا ةفص ةافن ةرعاشألاو ةيمهجلا ىلع درلا هيفو .هنيبأو ءيش رهظأ ةنسلاو باتكلا يف كلذ ىلع ةلدألاو

 . بيش يأ طمش هرعشب يذلا وهو ؛طمشأ ريغصت (۲)



CY 

 يخل ١ : ا هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يصر نيصح نب نارمع نع حيحصلا يفو

 هن اقل كد : يرذأ الف ْنارْمع لا مهنولي E ا يتمأ

 ET ا ل ا 2 1 c7 | of ەت ترم

 ‹ لونمد وي الو لويوحيو لودهشتسي الو دو ام وف ہکَدْعَب نإ مث - ؟اثال ا

 يهتنيف «ةيصعملا ىلع اهمولو e هللا نم هفوخ عم هبلغت دق

 . عجاريو
 بلاغلا يف ربكلا ىلإ يعادلا نأل ءربكلا ىلإ هوعدي ام هل سيل 6-5 لئاعلا اذكو

 عم هرابكتساف «ربكتسي نأ ىلإ هل يعاد ال «ريقفلا :«لئاعلا»و .ةسايرلاو معنلاو لاملا ةرثك

 يعادلا مدعل «هتبوقع تمظعف «هبلق يف نماك «هل ةعيبط ربكلا نأ ىلع لدي هيلإ يعادلا مدع

 . يصاعملا ربكأ نم وه يذلا ميمذلا قّلخلا اذه ىلإ
 هتعاضب هلعج «هب فلحلا يأ ؛فيرشلا مسالا بصنب (هتعاضب هللا لعج لجرو) :هلوق

 فيعض هديحوتف ادحوم ناك نإ اهبحاص نأ ىلع لدت لامعأ هذهو .هيلع هتبلغو هل هتمزالمل

 ىلع ةميظعلا يصاعملا كلت نم هلمعو هناسل ىلع رهظو هبلقب ةب ماق ام بسحب «ةفيعض هلامعأو

 الو انبر هبحي ال لمع لك نم هللاب ذوعنو «ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن .اهيلإ يعادلا ةلق

 ار
 يراخبلا هاورو «يذمرتلاو «دواد وبأ هجرخأو . ملسم حيحص يأ (حيحصلا يفو) :هلوق

 .2"'”(مكريخ» ظفلب

 رف یا ريخ» : هيك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع) :هلوق

 مث - اًثالث وأ نيترم هنرق دعب ركْذأ يردأ الف :نارمع لاق 2 نولي نيذلا مث مهتولي نيذلا مث

 رهظيو «نوفوي الو نورذنيو «نونمتؤي الو نونوخيو .ءنودهشتسي الو نودهشي موق مكدعب نإ

E 

 ةحلاصلا لامعألاو ناميالاو ملعلا يف نرقلا كلذ لهأ ةليضفل (ينرق يتمأ ريخ) : هلوق

 رشلا لقو ءهلهأ رثكو اهيف ريخلا بلغف «نولماعلا اهيف لضافتيو «نوسفانتملا اهيف سفانتي يتلا

 اولضف (مهنولي نيذلا مث) ءاملعلاو ملعلا اهيف رثكو ؛ناميالاو مالسإلا اهيف زتعاو هلهأو اهيف

 هيف رهظ امو «هب مئاقلاو هيف بغارلاو هيلإ يعادلا ةرثكو مهيف مالسالا روهطل مهدعي نم ىلع

 تناك نإو عدبلا هذهف «ةضفارلاو ةيردقلاو جراوخلا ةعدبك ؛ليزأو مظعتساو ركنأ : عدبلا نم

 .بتي ملو مهنم دناع نميف لتقلاو .ناوهلاو تقملاو لذلا ةياغ يف اهلهأف ترهظ دق

 نب نارمع ثيدحلا يوار نم كش اذه (اًثالث وأ نرم هنر دعت نكذأ يردأ الف) :هلوق

 .هنم عضاوم ةدع يف «مكريخ» ةياورو .ةباحصلا لئاضف يف «ينرق لهآ يتمأ ريخ» ةياورف «نيظفللاب هاور لب )١(



C۸ 

  5 7 eر 0

 .«نَّمّسلا مهيف ٌرهظَيو «نوفوي الو نورذنيو

 .«هتداهش كل اه يبست موك 4 ءيجَي مث 57 يذلا ل

 نود تلاثلا «ءةثالث ةلضفملا و نأ :تاياورلا يف روهشملاو .هنع هللا يضر نيصح

 - داهجلاو رهاظ هيف - مالسالاو نورفاوتم ء ءاملعلا نكل ءهيف عدبلا ة ‹ لضفلا يف نيلوألا

 .مئاق ةيف

 نإ مث» :لاقف .ءا وهألا ةرثكو «نيدلا يف ءافجلا نم ةثالثلا نورقلا دعب عقو ام ركذ مث

 كلذو .قدصلل مهيرحت مدعو ةداهشلا رمأب مهفافختسال «نودهشتسي الو نودهشي اموق مكدعب
 . مهم السإ فعضو مهنيد ةلقل

 . مهرثكأ وأ مهنم ريثك ىلع تبلغ دق ةنايخلا نأ ىلع لدي (نومتؤي الو نونوخيو) :هلوق
 لامعألا هذه روهظف .مهيلع بجو ام نودؤي ال :يأ (نوفوي الو نورذنيو) :هلوق

 . مهناميإ مدعو مهمالسإ فعض ىلع لدي ةميمذلا

 نع مهتلفغو ءاهب معنتلاو مهتاوهش لينو ءايندلا يف مهتبغرل (نمسلا مهيف رهظيو) :هلوق
 رش هدعب يذلاو الإ نامز سانلا ىلع يتأي ال» :سنأ ثيدح يفو .اهل لمعلاو ةرخآلا رادلا

 رهظ ىتح ةمألا يف ديزي رشلا لاز امف ءب مكيبن نم هتعمس :سنأ لاق «مكبر اوقلت ىتح هنم

 .''"فينصتلاو ميلعتلل ردصتيو ملعلا ىلإ بستني نميف ىتح مهنم ريثك يف عدبلاو كرشلا
 للاب ذوعنف اًرثنو اًمظن كلذ يف اوفنصو «عدبلاو لالضلاو كرشلا ىلإ اوعد دق لب :تلق

 .هبضع تابجوم نم
 مث ينرق سانلا ُريخ» :لاق يب يبنلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع هيفو) :هلوق

 .'(«هتداهش هنيميو هنيمي مهدحأ ةداهش قبست موق ءيجي مث «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا
 نيميلاو ةداهشلا رمأ فخف «داعملا ىسنو ايندلا ىلإ هتبغر فرص نم لاح هذهو :تلق

 هللاو ءرثكألا ىلع بلاغلا وه اذهو «كلذب هتالابم مدعو هللا نم هفوخ ةلقل اواو امت دنع

 نم نكف «فاعضأب رثكأ هدعب اميفف 8 مالسإلا ردص يف عقو دق اذه ناك اذإف .ناعتسملا

 .رذح ىلع سانلا

 ةلود مهل ناك امل قرشملا يف هيوب ينب نم تيبلا لهأ يف ولغلا ثدحو نيدلا يف فالتخالاو قرفتلا ثدحف :نويعلا ةرق يف (1)
 مهبهذمو «نيدلا عئارش يف داحلالاو رفكلا اهيف رهظو ةطمارقلا ةلود ترهظو اهبابرأ يف اولغو روبقلا ىلع دجاسملا اونيو

 قحلا ىلع ةنسلا لهآ لاز امو «نيدلا لوصأ يف ضوخلاو فالتخالا رثكو هدع لوطي ام عدبلا نم مهيف رهظو فورعم

 .ريبكلا هيلع مرهو ريغصلا اذه ىلع أشن اقورعم ركنملاو اًركنم فورعملا داع ىتح .ءاوهألاو عدبلا ترثك نكلو
 .كش الب ةثالث نورقلا ريخ نأ ثيدحلا اذه يف :نويعلا ةرق يف )9



CT 5 

 .«ًراغص حنو ٍدْهَعلاَو ِةَداهَشْلا ىلع اننوبرضَي اوناك» :ميهاربإ لاقو

 : لئاسم هيف
 نا ال تعب ةرصولا :ىلوألا

 ةقفتم فلحلا نأب رابخالا : ةيناثلا

 . هئيميب الإ ىرتشي oy : ةثلاثلا

  .يعادلا ةلق € مظعي بنذلا نأ ىلع هيبنتلا :ةعبارلا

 ةلحتسي الو نوفلحي نيذلا مذ :ةسماخلا

 . ثدحي ام ركذو «ةعبرألا وأ ةثالثلا نورقلا ىلع ةي هؤانث : ةسداسلا

 .نودهشتسي الو نودهشي نيذلا م مذ : ةعباسلا

 .دهعلاو ةداهشلا ىلع راغصلا نوبرضي فلسلا نوك : ةنماثلا

 (راغص نحنو دهعلاو ةداهشلا ىلع اننوبرضي اوناك - يعختلا وه - ميهاربإ لاق) :هلوق

 فورعملاب رمألا ةفيظوب مهمايقو «مهبرب مهتفرعمو مهناميإ ةوقو «نيعباتلا ملع ةرثكل كلذو

 نيرمت يف ةبغرلا :اذه يفو .هب الإ نيدلا موقي الو داهجلا لضفأ نم هنأل ءركنملا نع يهنلاو
 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو ءمهرضي امع مهيهنو مهبر ةعاط ىلع راغصلا

 . ميظعلا



 باب - ۲
 هيبن ةّمذو هللا ةّمذ يف ءاج ام

 ا لا ٍرَهَعِب ًاوفوأو# :هلوقو
 ١ :لحنلا] اینک ڪم

 4 ا وا 2 ا

 مآ اذ

 ٤ م ى  „orهَ مالا رس هَ 2
 ىومعب هاصواأ ا وأ سيج ىلع اريما

 اإ هلآ ٍدَهَمِب ًاوفوأو# :ىلاعت هللا لوقو هلوسر ةمذو هللا ةمذ يف ءاج ام باب) : هلوق

 4١[. :لحنلا] (ةيآلا - 4 ينك ميم هلأ ُمُنَلَعَج دعو نييك د ا وطفل هو
 اواو دولا الا وهروب فب ىلاعت اد رماح "امه اذه رك قنا :ةاهعلا لاف

 ضراعت الو «اهِريكت َدَعَب نسأل أوُضقتُن الو :لاق اذهلو .ةدكؤملا ناميألا ىلع ةظفاحملاو

 ° كلذ :هلوق نيبو [5؟4 :ةرقبلا] 4 ْمُكيِنْنَأْل ٌةَصْرُع 3 أولم الو# :هلوقو اذه نيب

 لک هلوق نيبو .ريفكت الب اهوكرتت ال :يأ 9 :ةدئاملا] هكا مالا PONE كيم

 تيتأ الإ اهنم اًريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ينإ» نيحيحصلا ىف

 نيبو هلك اذه نيب ضراعت ال .«ينيمي نع تّرفكو - ةياور يفو - اهتللحتو اهني ريخ ورع يذلا
 اهب دارملا ناميألا هذه نأل «اَهرِيكت َدَنَب َنَسَيَأْلا أوضقنُل الو :يهو انه ةروكذملا ةيآلا

 يف دهاجم لاق اذهلو ءعنم وأ تح ىلع ةدراولا ناميألا ال «قيثاوملاو دوهعلا يف ةلخادلا
 :لاق معطم نب ريبج نع دمحأ مامالا هاور ام هديؤيو .ةيلهاجلا فلج يأ فلحلا ينعي :ةيآلا

 الإ مالسالا هدزي مل ةيلهاجلا يف ناك يلح اميأو ؛مالسالا يف فلج ال» :ةيَ هللا لوسر لاق

 لهأ ناك يذلا فلحلا ىلإ هعم جاتحي ال مالسإلا نأ :هانعمو .ملسم هاور اذكو .«ةدش

 .هيف اوناك امع ةيافك مالسالاب كسمتلا يف نإف ؛هنولعفي ةيلهاجلا

 هدو ا تاعالا ى لدغو ا هنأ 3 :ىلاعت هلوقو

 .هنع ناميلس هنبا ةياور نم ثيدحلا اذهو . يملسألا بيصخلا نبا وه (ةديرب نع) :هلوق

 . مهفملا يف هلاق

 هتصاخ يف هاصوأ ةيرس وأ شيج ىلع اًريمأ رّمأ اذإ ب هللا لوسر ناك :لاق) :هلوق

 . مهتيصوو ءارمألا ريمأت :هقفلا نم هيف (ىلاعت هللا ىوقتب

 .كلذ نم رثكأ ناك ام شيجلاو .اهوحنو ةئامعبرأ غلبت ليخلا :ةيرسلا :يبرحلا لاق

 .هتبوقع نم هتعاطب زرحتلا :هللا ىوقتو
 .هنع ىهن امع ءاهتنالاو هب هللا رمأ امب لمعلاب كلذو :تلق

 5 :اًريخ مهعم لعفي نأ هعم نمب هاصوو عا (اًريخ نيملسملا نم هعم نمو) :هلوق

 . مهيلع مظاعتلا كرتو ؛مهل حانجلا ضفخو «مهيلإ ناسحالاو «مهيب قفرلا



 هللاب َرَفَك ْنَم اولّتاق هللا ليس يف وللا مشب اوزغا SE دز

 نم دود َتيَقْل اذإو ءاَديِلَو اولتَمَت الو 00 و ءاورِدْعَت الو اول الو اوزغا

 8 نم لبا كوباجأ ام نُهَتيَأَف - لالخ وأ - ٍلاصخ ِثاللَ ىلإ ْمِهُعْداف َنيكرْمُملا

 هل اقم ا س ولا ل يف اوعرشا :يأ اذه (هللا مساب اوزغا) :هلوق

 . هللا ىلع لكوتلاو «ةناعتسالل انه «هللا مسبا يف ءابلا نوكتف :تلق

 دقو و نتزاخملا ا لهآ عيمج لمشي مومعلا اذه (هللاب رفك نم اولتاق) :هلوق

 الوز هي ةاضتم لاف: دقو ءملحلا غلبي مل نمو «ناوسنلاو نابهرلاو دهع هل نم مهنم صّصخ

 ناك ناو: الاغ .لاتق مهنم نوكي ال هنأل ناوسنلاو نابهرلا لتق نع ىهن امنإو «اًديلو [اولتقت]

 'ءاولتق زينت وأ لاتق مهنم

 .دالوألاو يرارذلا كلذكو :تلق

 .اهتمسق ريغ نم ةمينغلا نم ذخألا :لولغلا (اولثمت الو اوردغت الو الغ 0

 فح الاب نس لاو ا هفنأ عطقك «ليتقلاب هيوشتلا :انه ليثمتلاو .دهعلا ضقن 9

 .ةلثملا ةيهارك يفو «ردغلاو لولغلا ميرحت يف

 [وأب] ةياورلا (لالخ وأ لاصخ ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإو) :هلوق

 .دحاو لاصخلاو لالخلا ىنعمو .ةاورلا ضعب نم وهو كشلاب

 بصنب هدييقتو هملعب قثوي نمع هانديق (مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ ام نهتيأف) :هلوق

 ريدقت نوكيو .ةدئاز «ام»و .رجلا فرح طاقسإ ىلع ال .«كوباجأ» اهيف لمعي نأ ىلع «نهتيأ»

 ىلإ يدعيف .اذك [يف]و اذك ىلإ كتئج :لوقت امك .مهنم لبقاف كوباجأ نهتيأ ىلإف : مالكلا

 .رج فرحب يناثلا

 ىلع بوصنم :لوألا .حراشلا امهركذ :ناهجو «نهتيأ» بصان يف نوكيف :تلق

 . ضفاخلا عزن ىلع :يناثلاو .لاغتشالا

 مث" ملسم باتك خسن عيمج يف ةياورلا تعقو اذك (مالسالا ىلإ مهعدا مث) :هلوق

 «دواد يبا فنصمك ملسم باتك ريغ يف ىور امك .اهطاقسإ باوصلاو من ةدايزب (مهعدا

 .لاصخلا ثالثلا ريسفت ءادتبا وه كلذ نأل .ديبع يبأل لاومألا باتكو

 يف ناكو .ةنيدملا ينعي (نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث) :هلوقو

 ىلع لدي اذهو .مالسالا يف لخد نم لك ىلع ةنيدملا ىلإ ةرجهلا بوجو [تقو] رمألا لوأ

 .'!'ههريغو ةكم لهأ نم نمآ نم لك ىلع ةبجاو ةرجهلا نأ

 اهلهأو يصاعملا تبلغ اذإ ينعي .ها مهبتك يف ءاهقفلا هيلع صن .ةدلب يف يصاعملا ترهظ اذإ كلذكو : نويعلا ةرق يف )١(

 اذإ اًصوصخ نيدلا غيلبتل اًبجاو نوكي هءاقب نإف < «ةجحلا ةماقال ليبسلا دجو اذإ امأ : مهيلع راكنالل اًليبس دجي ملو ردقي ملو



ETT 

 o يق م
 ا ىلإ ا . مُهْنِم لبقاف اخ اجأ ٠ ْنِإَف .مالشإلا ىلإ ٌمِهْعْدا مث »
 ام ُمُهْيَلَعو َنيرجاهملل ام ْمُهَلَق كلذ اولَّعف نإ مهن يزول ءَنيرجاهملا راد ىلإ مهراد

 هللا بارغأك َنونوكي مهن : ْمهْرْخَأَك اهني اولو نأ اوَبَأ ناف .َنيرجاهملا ىلع

A REو  

 نم ىطعُي ال دهاجي ملو رجاهي ملو ملسأ نم نأ ينعي (اولوحتي نأ اوبأ نإف) :هلوق
 مهل ري ملف .«بارعألا يف ثيدحلاب هللا همحر يعفاشلا ذخأ دقو .اًئيش ءيفلا نم الو سمخلا

 لهأ نأ امك ءمهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم ةذوخأملا ةقدصلا مهل امنإو ءاّنيش ءيفلا نم
 ىّوسو «هلهأ يف لام لك فرصمو ؛هدنع ةقدصلا يف مهل قح ال نيملسملا دانجأو داهجلا
 .فيعضلل امهفرص اًروجو «نيلاملا نيب هللا همحر ةفينح وبأو هللا همحر كلام

 ذخأ يف يعازوألاو هباحصأو كلامل ةجح هيف (ةيزجلا مهلأساف اوبأ مه نإف) :هلوق

 ىلإ هللا و بهذو «هريغ وأ ناك اًيباتك ؛هريغ وأ ناك اًيبرع :رفاك لك نم ةيزجلا
 نم الإ ذو ال .يعفاشلا لاقو .مهسوجمو برعلا يكرشم نم الإ عيمجلا نم ذخؤت اهنأ
 نم ااو ءهبهذم رهاظ يف دمج اأ مامالا لوق وهو ءاّمجع وأ اوناك اًيرع باتكلا لهأ

 :نيوحملا

 بالا لهأ س مهم اوشا لاقو مهنم اهذخأ ةي لَك يبنلا نأل :تلق

 لهأ ىلع ريناند ةعبرأ :كلام لاقف :ةيزجلا نم ضورفملا ردقلا يف اوفلتخا دقو

 لاقو .نالوق ؟ال وأ فيعضلا اهنم صقني لهو ء«قرولا لهأ ىلع اًمهرد نوعبرأو ؟بهذلا
 ينغلا ىلع :نويفوكلاو - هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو .ريقفلاو ينغلا ىلع رانيد هيف :يعفاشلا

 لوق وهو .اًمهرد رشع انثا ريقفلاو ءاّمهرد نورشعو ةعبرأ طسولاو اًمهرد نوعبرأو ةينامث
 ( . هللا همحر لبنح نب دمحأ

 : هللا همحر يلبنحلا يرصرصلا فسوي نب ىيحي لاق

  ددصا ةيزجلا اوملس مه نإف سو جملا ةبصعو ىراصنلاو اًدوهي لتاقو

 دّيز نيرشع دعب نم ةعبرأو نضرفا اًمهرد رشع ينثا نودألا ىلع
 ق نيرا عض ةا اًرسوم ناك نمو .الاح مهطسوأل
 دعقمو ىمعأو ٍناف مهل خيشو مهئاسنو مهنايبص نع طقستو

 يدتهيف هيلع مهنم تبجو نمو ملسم دبع وأ نونجملاو رقفلا يذو

 امنإو ؛مهريغ نود ءالقعلا نيغلابلا رارحألا لاجرلا ىلع :ءاملعلا ةفاكو كلام دنعو



ARE 

 ےس

 هللا َةَّمِذ ْمُهَل َلَعْجَت ن  ٌكودارأف نصح َلْهَأ َتْرَصاح اذإو .مهلِتاَقو لاب ْنِعَتْساَف اوبأ ْمُه

 .كباحضأ َةّمذو َكَتَمِذ ْمُهَل لَا نكلو هين َةّمِدو هللا همد ْمُهَل لَعْجَت الف هن َةّمِدو

 اذإو . هبت ةمِو هللا َةّمِذ اورِفخت نأ ْنِم َنَوْهَأ : مُكباحضأ ةَمِذَو ْمُكَمَمِذ اورِفَخُت نأ ہک

 ىلَع ْمُهلِزْنَأ ْنِكلو مُهلِرْنت اف للا مکح ىلع ْمُهَنِنَت نأ ودار .نضح ََّلْهَأ ت تٴرصاح

 و

 .ملسم هاور .«؟ال ْمَأ هللا َمُكُح ْمهيف بيصُتأ : يرْذَت ال كنق كيك

 نيملسملا دالي ىلإ مهليوحت بجيو «هرادب ىأن نمم ال نيملسملا رهق تحت ناك نمم ذخؤت
 . مهبرح وأ

 ءاهقفلا نم نولوقي نمل ةجح هيف ءهرخآ ىلإ مالكلا (نصح لهآ ترصاح اذإو) :هلوق

 كلام بهذم نم فورعملا وهو ءدحاو داهتجالا لئاسم ىف بيصملا نإ :لوصألا لهأو

 يف اًئيعم اًمكح مكح دق ىلاعت هللا نأ ىلع صن دق هلی هنأ هب لالدتسالا هجوو ء«هريغو

 . ئطخملا وهف هقفاوي مل نمو بيصملا وهف هقفاو نمف تادهتجملا
 «ثيدحلا (هيبن ةمذو هللا ةمذ مهل لعجت نأ كودارأف ج لهآ ا اذإو) :هلوق

 ءهترجأ ءهترفخو ءهدهع تضقن :اذإ لجرلا ترفخأ :لاقي ضقنت :رفخّتو ءدهعلا :ةمذلا
 :لوقي هنأكف «بارعألا [ةلهجك] ءدهعلاب ءافولا قح فرعي مل نم ضقن نم فاخ هنأ هانعمو

 هللاو .ىلاعت هللا دهع ضقن نم نوهأ قلخلا دهع ضقن ناك دتعم دعتم نم ضقن حقو نأ

 .ملعأ
 عمجي :كلام بهذم نأ هيف ركذو (''لاتقلا لبق ةوعدلا نع لئس دقو عفان لوقو) :هلوق

 نأ لبق رافكلا لتاقي ال :- لاق اكلام نأ وهو - لاق ؛لاتقلا لبق ةوعدلا يف ثيداحألا نيب
 يذلا اذهو مهترغ سمتلت نأ زوجيف «ةوعدلا مهتغلب دق اونوكي نأ الإ مهترغ سمتلت الو اوَعْدُي

 نولتاقي ال نيملسملا نأ ودعلا فرعي نأ ء«ةوعدلا ةدئاف نأل .حيحصلا وه كلام هيلإ راص

 اليمم اًببس كلذ نوكي نأ نكمأ كلذب اوملع اذإف ءنيدلل نولتاقي امنإو ءةيبصعلل الو ايندلل

 نولتاقي مهن :أ نونظي دقف .نيملسملا دوصقم اولهج اذإ ام فالخي .قحلا ىلإ دايقنالا ىلإ مهل

 . ملعأ هللاو  اضغبو اًدتع نودادزيف ايندللو كلملل

 .ررحيلف اذه عفان لوق انيديأب يتلا نتملا خست يف سيل (1)



A: 

 والا

 : ةيناثلا

 : ةثلاثلا

 : ةعبارلا

 : ةشسداسلا

 :ةعباسلا

 .نيملسملا ةمذو هيبن ةمذو هللا ةمذ نيب قرفلا

 . اًرطخ نيرمألا لقأ ىلإ داشرإلا

 . هللا ٍليِبَس يف هللا مشب اوُزغا» : هلوق

 .«هللاب َرَفَك ْنَم اولِتاق» :هلوق
 .«مهلتاقو هللاب ْنِعَتْسا» :هلوق
 .ءاملعلا مكحو هللا مكخ نيب قرفلا

 مكح قفاويأ دل ا ل و الا تنل قا نوک يف

 ؟ل مأ هللا

 ني ني د يا ياع او
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 باب - ۳
 هللا ىلع ماسقإلا ىف ءاج ام

 ال لاو :ّلجَر َلاَق» :ِهلي هللا لوسر لاق نادت هعمل يفر تاع بيد وع

 ْدَق ينإ ؟نالفل َرِفْغَأ ال ْنَأ َىَلَع ىَلَأتَي يذّلا اذ ْنَم : ّلَجو رع هللا َلاقَق «نالفل هللا ُدِفْغَي
1 

 . ملسم هاور (َكَّلَمَع ٌتطَبْحَأو هل ترفع

 . (هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب) :هلوق

 هللاو :لجر لاق» هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب بدنج) ثيدح هيف فنصملا ركذ

 اسوا با وسوم اذ نم :لجو زع هللا لاق .نالفل هللا رفغي ال

 .(ملسم هاور «كلمع تطبحأو هل ترفغ

 لاق ةريره يبأ ثيدح نم حصو «ءفِلَحلا :ديدشتلاب ةّيلألاو .فلحي :يأ (ىلأتي) :هلوق

 ةنيدملا دجسم تلخد» :لاق - رامع نب ةمركع ىلإ دنسلاب قاسو - ةنسلا حرش يف يوَعَبلا

 كل هللا رفغي ال هللاو :لجرل َنلوقت ال :لاق ؛هفرعأ امو «لاعت «يمامي اي :لاق' خيش ينادانف

 ةملك هذه نإ :تلقف «ةريره وبأ :لاق ؟هللا كمحري تنأ نمو :تلق .ةنجلا كلخدي الو اًربأ

 ليك هللا لوسر تعمس ينإف :لاق «همداخل وأ هتجوزل وأ «بضغ اذإ هلهأ ضعبل اندحأ 3

 هنأك ءرخآلاو «ةدابعلا يف دهتجم امهذحأ «نيباحتم ليئارسإ ينب يف اناك نيلجر نإ

 اًموي هدجوف :لاق «يبرو ينلخ :لوقيف :لاق «هيف تنأ 50 :لوقي لعجف «بنذم 7

 رفغي ال هللاو :لاقف «اّبيقر ىلع تثعبأ ءىبرو ىنلخ :لاقف ءرصقأ :لاقف همظعتسا بنذ ىلع

 اا هام اور أ يهل اكلم ا ی ا ا الو كلل نا
 يدبع ىلع رظحت نأ عيطتستأ :رخآلل لاقو ؛يتمحرب ةنجلا لخدا :بنذملل لاقف ؛هدنع

 ملكتل هديب يسفن يذلاو :ةريره وبأ لاق .رانلا ىلإ هب اوبهذا لاق «بر اي ءال :لاق ؟يتمحر

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هظفل اذهو ؛هننس يف دواد وبأ هاورو «هترخآو هايند تقبوأ ةملكب

 .ةدابعلا يف دهتجم رخآلاو «بنذي امهدحأ ناكف نييخآتم ليئارسإ ينب يف نالجر ناك» :لوقي

 هل لاقت بت لع امري اجر «ريفقأ لوقف يذلا ىلع رخ الا قري دلا لا جل ناك

 «ةنجلا كلخدي الو كل هللا رفغي ال هللاو :لاق ؟اًيقر يلع َتنِعْبَأ يبرو ينلخ لاف رفقا

 وأ ؛اًملاع يب تکا لا "اذهل لاف «نيملاعلا بر دنع اعمتجاف ؛امهحاورأ تضبقف

 ىلإ هب اوبهذا :رخآلل لاقو ؛ةنجلا لخداف بهذا :بنذملل لاقف ؟اًرداق يدي يف ام ىلع تنك
 :(ناثلا



۳۹ 
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 : ةَرْيَرَه 0 لاق «دباع لجر لئاقلا ن : ةريره يأ ثيدح يقو ا

 و
 .(هترخاو هایند

 .هللا ىلع يلأتلا نم ريذحتلا : ىلوألا
 .هلعن كارش نم اندحأ ىلإ برقأ رانلا نوك نالا

 . كلذ لثم ةنجلا نأ : ةثلاثلا

 .خلإ «ةملكل اب ملکی لجّرلا ن١ :هلوقل دهاش هيف : ةعبارلا

 كلا ررقألا دكا نما وه تيسر هل ر دف لج ا نأ : ةسماخلا

 ثيدحلا اذه يف هلوق ىلإ ريشي ر (دباع لجر لئاقلا نأ ةريره ا ثيدح يفو) : هلوق

 نم زرحتلا ديفي كلذو ناسللا رطخ نايب ثيداحألا [هذه] ىفو «ةدابعلا يف دهتجم امهدحأ»

 لاق ؟هب ملكتن امب نوذخاؤمل انإو ؟هللا لوسر اي ف :ذاعم ثيدح يف امك «مالكلا

 الإ - مهرخانم ىلع لاق وأ - مههوجو ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو «ذاعم اي كمأ كتلكت
 . ملعأ هللاو يتلا دئاضح

 ج 9 ل 4 2 ,

 و لا : وَ هلوق ىنعم هيفو :نويعلا ةرق يفو . د ل :يدمرتلا لاقو . ةجام نياو يذمرتلاو دمحأ هاور (1)

 .«هاقلي موي ىلإ هطخس اهب هل هللا بتكي تغلب ام غلبت نأ نظي ام ةملكلاب



۷ 

 .(هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال باب) : هلوق

 : هظفلو هللا همحر فنصملا هركذ امم م متأ هننس يف دواد يبأ 7 "تدخلا ا ركذو

 يبارعأ كَ هللا لوسر ىتأأ ٠ :لاق هدج نع هيبأ نع معطم نب ريبج نب دمحم نب ريبج نع
 ا تكلهو «لاومألا تكهنو «لايعلا تعاضو ؛سفنألا تدهج ؛هللا لوسر اي :لاقف

 : لک هللا لوسر لاق مال بو ىلع كب عفشتسن انإف] ءانل هللا قستساف

 هوجو يف كلذ فرع تح حبسي لاز امف ا هللا لوسر حبسو ؟لوقت ام يردتأ «كحيو

 «كلذ نم مظعأ هللا نأش ءهقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ ؛كحيو :لاق مث «هباحصأ

 - هيلع ةبقلا لثم هعباصأب لاقو - اذكهل هتاومس ىلع هشرع نإ ؟هللا ام يردتأ «كحيو

 قوف هشرعو هشرع قوف هللا نإ» : هثيدح ىف ني نبا لاق «بكارلاب لحرلا طيطأ هب طتيل

 . ةهتاومس

 جلا ىلع درلا ىف «هدنع نسح دانسإب دواد وبأ هاور :ىبهذلا ظفاحلا لاق

 ٠ نب قاحسإ نب دمحم

 ءيش لك بر ىلاعت هنإف (هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ (*7!كحيو) :هل

 امو ؛ىضق امل دار الو ؛عنم امل يطعم الو ىطعأ امل عنام ال ؛هديب هلك ريخلاو <

 امن ٤٤[. :رطاف] ارب اًميلع تاک مَن شالا يف الو ِتولَمَّسلَأ يف ریس نم مرجعبل هلا تاک

 فرصتي هكلم مهيديأ يف امو قلخلاو .[8؟ :سي] ترك نک 1 7 نأ اكس و ا

 .يبارعألا ىلع ركنأ اذهلو ؛هيلإ عفاشلا عفشي يذلا وهو ءاشي فيك مهيف

 ناش نإ“ :هدمحبو هناحبس قلاخلاب قيلي ال لوقلا اذه نأل همظعو اًديثك هللا حبسو :هلوق

 .هرصتخا هتكلو دواد يبأ ىلإ هل سان مهطم نب ريج تیدح قاس فصملا تأ ينعي ()

 هتخسن يف نايرف لآ ديلو روتكدلا هلقن .مهالوم «يبلطملا ركي وبأ «راسي نب قاحسإ نب دمحم وهو «فيرحت «راشب نبا» (۲)

 .(رشانلا) .ديجملا حتفل ةققحملا
 نوع يف هل ةمئألا حورشو ثيدحلا ىلع مالكلا رظناو .سلدم قاحسإ نب دمحم نأل ثيدحلا فعض ىلإ كلذب ريشي (۳)

 . ۹ ٠ ص ٤ج :دوبعملا

 .هلالجو هللا ةمظعب هملع ةلق ىلإ ةراشإ هيف 4؟هللا ام يردتأ» :هلوق .رجرلل لاقت ةملك كحيو :ثويعلا ةرق يف (5)



ETA 

 اا ایف دیا er لاق ءوباحضأ ووجُو يف كلذ َفرُع ىَتَح E م و

 درا نأ ةاور تدخلا ركذو احا لغ هاب عب كد
 _ سس آذآ
 .«كلذ نم مظعأ هللا

 ريسفت هيفو «هتاومس قوف هشرع نأو «هقلخ ىلع هللا ولع تابثإ :ثيدحلا اذه يفو
 نمو ةلزتعملاو يبيح و: ةلطسبلل :انذلخ .ةمئألاو نوعباتلاو ةباحصلا هرسف امك ولعلاب ءاوتسالا
 يذلا ىنعملا نع اهفرصو هتافصو هللا امنا يف دحلأ نمم مهوحنو عاش الاک .مهنع ذحخأ
 هيلع امك ءالعو لج هلامك ىلع تلد يتلا ىلاعت هللا تافص تابثإ نم هيلع تلدو هل تعضو
 هل هتبثأو هسفنل هللا هتبثأ ام اوتبثأ مهنإف نعل كت ن وتصل نفر ةمئألاو حلاصلا فلسلا
 . ليطعت الب اًهيزنتو .ليثمت الب اًنابثإ هتمظعو هلالجب قيلي ام ىلع هلامك تافص نم هلوسر

 اميف قبس مالك دعب - ةداعسلا راد حاتفم يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق
 : كلذ دعب لاق - هتاقولخم بئاجع نم هبربو هسفنب - دبعلا فّرعُي

 لوجيف ؛ءامسلا باوبأ هل حتفتف ةنطابلا ةريصبلاب رظنلا ىلإ اذه زواجتي نأ :يناثلاو
 ا نقلا نيس هب يهتني ىتح باب دعب باب هل حتفي مث ءاهتكئالم نيبو اهتوكلمو اهراطقأ
 نيضرألاو عبسلا تاومسلا ىريو «هتعفرو هدجمو هلالجو هتمظعو هتعس رظنيف نمحرلا شرع
 لجَر مهل شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىريو «ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك هيلإ ةبسنلاب عبسلا
 ال 0 دونجلاو كلامملا ريبدتب هقوف نم لزني رمآلاو «ريبكتلاو سيدقتلاو ديمحتلاو حيبستلاب
 نيرخآ لالذإو موق زازعإو «نيرخآ ةتامإو موق ءايحإب رمألا لزنيف ؛اهكيلمو اهبر الإ ا
 اهفالتخا ىلع تاجاحلا ءاضقو لحم ىلإ لحم نم ةمعن ليوحتو كلم بلسو كلم ءاشنإو
 «بنذ ةرفغمو «برك جيرفتو «ضيرم ءافشو «ريقف ءانغأإ]و ءريسك ربج نم : اهترثكو اهنايبتو
 ةراجإو «فئاخ نامأو «قبآ درو «لهاج ميلعتو «ناريح ةيادهو «مولظم رصنو ءرض فشكو
 .ناودعل فكو «ملاظ نم ماقتناو ءزجاعل ةناعإو .فوهلمل ةثاغإو «فيعضل ددمو ءريجتسم
 هلغشي ال «ملاوعلا راطقأ يف ذفنت «ةمحرلاو ةمكحلاو ‹لضفلاو لدعلا نيب ةرئاد «ميسارم يهف
 اهتاغل فالتخا ىلع جئاوحلاو لئاسملا ةرثك هطلغت الو «هريغ عمس نع اهنم ءيش عمس

 وه الإ هلإ ال ءهنئازخ نم ةرذ صقنت الو ءنيخلملا حاحلإب مربتي الو ءاهتقو داحتاو [اهنيابت]و
 .هتزعل اًيناع .هتمظعل اًعشاخ هتبيهل اًقرطُم نمحرلا يدي نيب بلقلا موقي ٍزئنيحف «ميكحلا زيزعلا
 رفس اذهف «ديزملا موي ىلإ اهنم هسأر عفري ال ةدجس «نيبملا قحلا كلملا يدي نيب دجسيف

 نها هيلع ةكسو اًئسح وأ اخص هدنع ناك اميف هتداع ىلع هيضرو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :نويعلا ةرق يف )١(

 نب بهو ةخسن نم هباتك ىور هنإ :لاق نم بوصو هقايس يف هتاور ضعب أطخف «هدنس ىلع دواد وبأ ملكت لب : :لوقأ

 اغا ل ةع قاف ني دمحم ىلع اه راتاو ءاكيدحت ال روج
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 . ([َكِيَلَع] هللاب عِفشَتسن» :لاق نم ىلع هراكنإ : ىلوألا

 .ةملكلا هذه نم هباحصأ هوجو يف فرع اًريغت هريغت * ةيناقلا

 . هللا ىلع كب عفشتسن» :هلوق هيلع ركني مل هنأ : ةثلاثلا

 . هللا ناحبس ريسفت ىلع هيبنتلا ا

 .ءاقستسالا هيي هنولأسي نيملسملا نأ :ةسماخلا

 هل ايف ءهعنص بئاجعو هللا تایآ مظعأ نم اذهو «هکلم لحمو هرادو هنطو يف وهو «بلقلا

 ةايح وه رفس «هتبقاع نسحأو هتعفنم لجأو «هخبرو هّتّرمث مظعأو ءهجورأو هكربأ ام رفس نم

 .باذعلا نم ةعطق وه يذلا رفسلاك ال «بابلألاو لوقعلا ةمينغو «ةداعسلا حاتفمو «حاورألا

 . هللا همحر همالك ها

 لب لك هب اًصاخ سیلو «هئاعد بالجتسا دارملاف هتايح يف يي لوسرلاب عافشتسالا امأو

 بلاطملاب لئاسلل وعدي نأ هنم بلطي نأ سأب الف «هل باجتسي نأ ىجري حلاص يح لك
 نم خا ايان الد ةا قم رمح نأ دازأ امل رمعل لَك يبنلا لاق امك «ةماعلاو ةصاخلا

 ريغ يفو هربق ىلعو هتزانج ىلع هل ءاعدلا هقح يف عرشي امنإف تيملا امأو “كئاعد حلاص

 ةنسلاو باتكلا لد.دق .لب ن ملف ةواغد امأو ‹تيملا قح يف عرشي يذلا وه اذهو .كلذ

 ني توكلي ام نود ني تود تلاو» 0 . هيلع ديعولاو هنع يهنلا ىلع

 * كح E نر 501 اناكتنا ا ارق 1 11 ل نإ © ٍرِيِمطَف
 موي وعدملا هب رفكي كرش بيجتسي الو عمسي ال نم ءاعد نأ ىلاعت هللا نيبف ١«.١5[ : رطاف]

 أوناكو ءادعأ مل أوناك شالا ردح اداوم :فاقحألا ةيآأ يف امك «هلعف نم يداعيو هركني عا ةمايقلا

 .رضي الو عفني الو بيجتسي الو عمسي ال بئاغ وأ تيم لكف ١[ :فاقحألا] 4َنِرْفَك َمهتداَسِ

 دحأ نع لقني مل «نيدشارلا ءافلخلاك مهنم قيارسلا لهآ اميس ال «مهنع هللا يضر ةباحصلاو

 لا ءهتافو دعب ا كك يبنلاب مهتجاح اولزنأ مهنأ مهريغ نع الو مهنم

 نأ هرمأف يلي يتلا مع سابعلاب جرخ سانلاب يقستسيل جوخ امل هنع هللا يضر رمعل عقو

 م ا SS يروه واد يحفل ‹« يقستسي

 «ةرمعلا يف ةي يبنلا نذأتسا رمع نأ» :رمع نب هللادبع نع . ه5 ص ۲جو ۲۹ص ۱ 3 :دنسملا يف دمحأو دواد وبأ هاور )١(

 ام اهب يل نأ بحأ ام» :رمع لاقف .هثيدح يف قازرلادبع لاق «انسنت الو ؛كئاعد حلاص يف انكرشأ يخأ اي : لاقف .هل نذأف

 . يخأ اي : : هلوقل «سمشلا [هيلع] تعلط

 "ج :حتفلا يف ظفاحلا لاق .رهشأ ةعست طحقلا مادو « ةرشع ينامث ةنس ةدامرلا ماع يف كلذ لصح دقو :يراخبلا هاور (؟)
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 دوصقملا نأل ءتيملاو يحلا نيب قرفلا رهظي اذهبو يي يبتلاب نولوألا نوقباسلاو هنع هللا
 هوعدي نم ءاعد بلطب هللا ىلإ اوهجوت امنإ ةقيقحلا يف مهنإف ءارضاح ناك ادإ هؤاعد يحلا نم

 ءلضأو لض عرشي ال ام ىلإ عورشملا ىدعت نمف ءمهبر نوعدي كلذك مهو «هيلإ عرضتيو
 ملعأ هقحبو ؟قيلأ مهبو .صرحأ هيلعو قبسأ هيلإ ةباحصلا ناكل اًريخ تيملا ءاعد ناك ولو
 .قيفوتلا هللابو . كله هلقع ىلع دمتعاو هكرت نمو ءاجن هللا باتكب كسمت نمف . موقأو

 ناي مكاو داع
U0و١ هيك  

 جرخأق .هيف تعقو يذلا تقولاو ةعقاولا هذه يف سابعلا هب اعد ام ةفص باسنألا يف راكب نب ريبزلا نيب دقو .776ص

 موقلا هجوت دقو ؛ةبوتب الإ فشكي ملو «بنذب الإ ءالب لزني مل هنإ مهللا :لاق رمع هب ىقستسا امل سابعلا نأ» :هدانسإب
 لابجلا لثم ءامسلا تخرأف «ثيغلا انقساف ءةبوتلاب كيلإ انيصاونو .بونذلاب كيلإ انيديأ هذهو . كيبن نم يناكمل يب كيلإ
 . سانلا شاعو ضرألا تبصخأ ىتح



 باب - ۵

 كرشلا قرط هدسو «ديحوتلا ىمج ايب ىبنلا ةيامح ىف ءاج ام

 وسر ىلإ رِماع يب رس يف تَقلطنا» : : لاق ''”هنع هللا يضر ر نب

 الصضفأو :انلف «ىلاعتو َكَراَبَت هللا ُدّيَّسلا :لاقف .اندّيَس َتْنَأ :انلُقَف لي هل

Eهآور . (ناطْيَّسلا هر 3 ُمُكِلْوَف ضْعَب رور , وأ ْمُكْلْوَقِ اولوق : لاقف و  

 .ديج دنسب دواد وبأ

 .(كرشلا قرط هدسو ديحوتلا ىمح ويب ىفطصملا ةيامح ىف ءاج ام باب) :هلوق

 ديحوتلا اهعم لحمضي يتلا لامعألاو لاوقألا نم هبوشي امع ديحوتلا ىمح لَك هتيامح
 نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :هلوقك يي هنع ةتباثلا ةنسلا يف ريثك اذهو صقني وأ

 هللاب ثاغتسي امنإو يب ثاغتسي ال هنإ» :هلوق مّدقتو «هلوسرو هللادبع اولوقف دبع نأ امنإ ميرم

 كليو» :اناسنإ حدم نمل هلوقك «هيف لوقلا ددشو حدامتلا نع ىهنو .كلذ وحنو «لجو زع

 نأ» :هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلادبع نع دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا «كبحاص قنع تعطق

 متيقل اذإ)» :لاقو ءاثالث «كبحاص قنع تعطق :هل لاقف ةي يبتلا دنع لجر ىلع ىتثأ الجر

 نب دادقملا نع هجام نباو يذمرتلاو ملسم هجرخأ «بارتلا مههوجو يف اوثحاف نيحادملا

 ا

 «ىلاعتو كرابت هللا ديسلا» :لاقو انديس تنأ :اولوقي نأ نع ىهن :ثيدحلا اذه يفو

 .«ناطيشلا مكنيرجتسي ال» :لاقو اًلوط انمظعأو اًلضف انلضفأو :اولوقي نأ مهاهنو
 .خلا «انريخ نباو انريخ اي هللا لوسر اي :اولاق اًسان نأ» :سنأ ثيدح يف هلوق كلذكو

 حودمملل حداملا ةهجاوم نأ ليي ربخأو .ولغلا ىلإ مهب يضفيف حدملاب هوهجاوي نأ ةا هرك

 مظاعت نم هيلإ حدملا ةبحم يضفت امل ؛ناطيشلا لمع نم - هيف وه امب ولو - هحدمب
 ال يذلا اهاحر بطقب الإ موقت ال ةدابعلا نإف ديحوتلا لامك يفاني كلذو ءهسفن يف حودمملا

 وهو شيرحلا ينب نم مث يبعكلا مث يرماعلا شيرحلا نب نادقو نب بعك نب فوع نب ريخشلا نب هللادبع :ةباغلا دسأ يف لاق )١(

 :لاق هنأ هيبأ نع ريخشلا نب هللادبع نب فرطم ىلإ هدنسي قاس مث - ةرصبلا نكس . ةبحص هل . ةعصعص نب رماع يتب نم نطب

 r اولاقف . ؛ رماع ينب نم طهر يف ة٤ هللا لوسر ىلع تمدقا

 تنأ» مهلوقو «ناطيشلا مكنيوهتسي الو مكلوقب اولوق :لاقق «تنأو تنأو «ءارغلا ةنقجلا .تنأو لوط انيلع اتلوطأ .تنأو

 :«ءارغلا»و .اهمساب يمسف «اهيف سانلا معطيو اهعضي هنأل «ةنفج» ماعطملا ديسلا وعدت برعلا تناك «ءارغلا ةنفجلا
 .ةياهنلا يف تاداعسلا وبأ .هلاق ءنهدلاو محشلاب ةءولمم اهنأ :.يأ ءاضيبلا

 فرعي ؛هفعضي وأ ديحوتلا يفاتي امع يهنلاو كلذ رثكأ ىلع - هراصتخا ىلع - باتكلا اذه لمتشا دقو :نويعلا ةرق يف (۲)

 1 ٠ .اباب اباب هنمضت ام فرعو هريدت نم كلذ



۲ 

 ءانرْيَح َنباو ءانّرْيَح اي ءهللا لوسَر اي :اولاق اًسان نأ :هنع هللا يضر سنأ نعو

 نأ ْناطْيّشلا مُكتيوُهَتْسَي ب الو ْمُكِلْوَمِب اولوق ءُنِماَّنلا اهّيأ اي :لاقف .انِّيَس َنْباو انَدّيَسو
EEهللا دنع  sSًَلَجو رع هللا 5 يتلا 5 َقْوَف يِنوُعُفْرَت نَا ُبخأ ام ) 

 .ديج دنسب يئاسنلا هاور

 ةيشخلاو عوضخلا :يضتقي لذلا لامكو ؛ةبحملا ةياغ يف لذلا ةياغ كلذو «هيلع الإ رودت

 كلذكو «هبر قح يف اهل ةبتاعملاو اهل مذلا ماقم يف الإ هسفن ىري الأو ؛ىلاعت هلل ةناكتسالاو

 لاوقألا نم هللا ههركي ام هركيو «هللا هبحي ام بحي ناك اذإ الإ هتياغ لصح ال بحلا

 .تادارالاو لامعألاو

 نوكيف هسفن نم هرغي حداملاو ؛هنم هللا هبحي ام فلاخت هسفنل دبعلا نم حدملا ةبحمو
 صلخأ ىتمف ؛ماقملا اذهل ةنايص هنع يهنلاو ءاّسأر حدملا ةهارك يضتقي ةيدوبعلا ماقمف ءاّمْثآ

 هذه نم اهبوشي ام اهيلع لخدأ ىتمو «تحصو هلامعأ تصلخ هل ةبحملاو هلل لذلا دبعلا

 هسفن يف مظاعتلا ىلإ حدملا هاَّذأ اذإو .داسفلا وأ صقنلاب ةيدوبعلا ماقم ىلع لخد بئاوشلا

 يئادر ءايربكلا» :ثيدحلا يف امك ةصاخلا ةيدوبعلا يفاني ميظع رمأ يف عقو اهب باجعالاو

 يف ناك نم ةنجلا لخدي ال» :ثيدحلا يفو «هتبذع امهنم اًئيش ينعزان نمف يرازإ ةمظعلاو
 بْجْعلاو ءاهيلإ اًمْلُّسو اهل اًببس حدملا ةبحم نوكت دق تافآلا هذهو «ربك نم ةرذ لاقثم هبلق

 لزني نأ ىلإ حدملا هب يضفي دقف حداملا امأو «بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي

 VEN SANK Sa وسم اند حودمملا

 ةيهلالاو ةيبوبرلا يف كرشلاب هيف اوحرص ىتح هنم ريثكلا عقو دقف «مهنم عقي نأ هتمأ رذحو

 ةيدوبعلا ماقم هل هللا لمكأ امل يب يبنلاو «ءكلذ نم ءيش ىلإ ةراشالا تمدقت امك «كلملاو

 ةيامحو مهل اًحصن كلذ كرت ىلإ مالا كشاف «ماقملا اذهل ةنايص ‹« حدمي نأ هرکی راص

 لَ تريلا لدم :هلئاسوو كرشلا نم :هفعضي وأ «هدسفي ام هلخدي نأ نع ديحوتلا ماقمل

 لضفأ نم ةبرق هلعف نع ةي مهاهن ام لعف نأ اوأرو [504 :ةرقبلا] 4مل َلِق  ىزأأ ريغ الو

ST E SNنابح نباو هجام ¿ نباو دواد وبأ هاورو . 

 . حيحصلا لاجر هلاجر دانسإب ' *) صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع دمحأ هاور (۲)

 دوعسم نب هللادبع ثيدح نم هحيحص يف ملسم هجرخأو :لوقأ .خلا (صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع دمحأ هاور) :هلوق (*)

 هبلق ىف دحأ ةنجلا لخدي الو ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق ىف دحأ رانلا لخدي ال» :لاق هنأ كي يبنلا نع هنع هللا يضر

 ٠ ۰ .«ءايربک نم لدرخ ةبح لاقثم

 ىلاعت هللا ربخأ دقو .امهملكأ يب يبنللو .ةلاسرلاو ةصاخلا ةيدوبعلا :ناتفصلا ناتاه دبعلا بتارم ىلعأف :نويعلا ةرق يف (۳)

 يف ركذي الف .هركذ هل عفرو هرزو هنع عضوو هردص هل حرشو ؛هغلبأو ءانث نسحأب هيلع ىنث :ةأو ءهيلع نولصي هتكئالمو هنأ

 . هيلع همالسو هللا تاولص .هعم ركذ الإ بطخلاو دهشتلاو ناذألا



 ا

 . .ٌولغلا نم سانلا ريذحت لوألا

 . انديس تنأ هل ليق ْنَم لوقي نأ يغبني ام : ةيناثلا

 .قحلا الإ اولوقي مل مهنأ عم «ناطْيَّشلا مُكَتيِرْجَتْسَي ال١ :هلوق : ةثلاثلا

 .«يتلزنَم َقْوَف ينوعفرت نأ ٌبحأ ام» :هلوق : ةعبارلا

 . !تانسحلا مظعأ نم ةنسحو تابرقلا

 يلع ديسلا قالطإ زاوج ىف سانلا فلتخا :دئاوفلا عئادب يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 OE نلوم انا نول لبق امل هيب يبنلا لوقب اوجتحاو كلام نع لقثو «موق هعنمف .رشب

 ا اوم وفا :راصنألل چل 5 يبنلا لوقب اوجتحاو « موف هزوجو . ؟ىلاعتو كرابت هللا ديسلا)»

 لاقي الف ءهيلإ فاضي 58 ديسلا :ءالؤه لاق .لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو ا

 ىلع قلطي نأ زوجي الف اذه ىلعو :لاق .رشبلا ديس كلملا :لاقي الو ءةدنك ديس ىميمتلل

 ىلوملاو «كلاملا ةلزنم يف وهف هيلع قلطأ اذإ ديسلا نإف ؛رظن اذه يفو ؛مسالا اذه هللا

 ىهتنا ١ .قولخملا ىلع قلطي يذلا ىنعمب ال .«سبرلاو

 لقا یم لا زق ن لف ت ی الا شر اخ نبل نع حص دقف :تلق

 هلأ :ىلاعت هللا لوق ىف لاقو «اًديسو اّهلإ :يأ» 1 :ماعنألا] ار ىتيأ لا ريع

 يذلا ديسلا وه» :لئاو وبأ لاقو «ددؤسلا عاونأ عيمج يف لُمَك دل ديسلا هنأ» : دملا

 . (هددؤس ىهتنا

 مل ا يبنلا نأ رهاظلاف 17 ىلإ اوموق) :راصنألل هك ا يبنلا لوقب مهل الدتسا امأو

 . ملعأ هللاو ليصفت ماقملا اذه يف نوكيف «هب اًدعس هجاوي

 ني د د

 دقو E حر E وق اد راع ن7 ناعيا ياس ىو اين

 د داراف ‹ةيضقلا هذهل ءاج هنالو 6 اوموقي نأ مهرمأف «هدحو رامحلا نع لزني نا ےس الو صضيرم

 . مهنع هللا يضر مهسيئرو سوألا ديس ذاعم نب دعس ناكو .ةعقاولا هذه بساني ام ميظعتلا



 باب - "5

 موب ةنضف اًصِيِمب ُضَرَأْلاَو ر هلأ اورد لا لوق يف ءاج ا 7
 .[+7 :رمزلاا 4 رگرن ام سنو محبس هیس تكيوطم ُتاَوُمَّسْلاَو مديل

 :لاقف ةع هللا لوسر ىلإ ر ابخألا نم ربح َءاج» :لاق هتع هللا يضر ا نبا نع
 ےک

 ګن ےب ر چ

 ىلَع ةيضزألاو بص ىلع تاومّسلا لع هللا نَا دجن نإ دمحم ا

 ىمل | رئاسو عّبْضِإ ىلَع ىَرَّتلاو صا ىلع ءاملاو عض قلع

 صلو سو شوو س 20 رس وع يع ر 2 r رسم م رس صر ا ف ج : 5 0 *
 ةمليقلا مول مهن صش اعيمج صّرالاَو ےدردو یح هللا اوردق ام موو : ىلاعت هللا لوق باب) : هلوق

 ےس ےس ےس A د َّح ص مم رس و 2ر

 راثآلاو ثيداحألا نم يأ [37 :رمزلا] 4توكرْش مَع َقََعَيو محبس ويي تتّيوطم تاومّسلاو
 .ةميركلا ةيالا هذه ىنعم يف

 ىتح هردق قح هللا نوكرشملا ردق ام :ىلاعت لوقي :ىلاعت هللا همحر ريتك نبا دامعلا لاق
 يش لكل كلاملا ءيش لك ىلع رداقلا ؛هنم مظعأ ال يذلا ميظعلا وهو «هريغ هعم اودبع
 قح ه 17 ام ىلا لاقو یو يف تلزن :دهاجم لاق .هتردقو هرهق تحت ءيش لکو

 نع ةحلط يبأ نب يلع لاقو و ام هردق قح هوردق ول :بعك نب دمحم لاقو «هتمظع

 يدق ءيش لك ىلع هللا نأ نمآ نمف مهيلع هللا ةردقب اونمؤي مل نيذلا رافكلا مه : سابع نبا

 ةريثك ثيداحأ تدرو دقو «هردق قح هللا ردقي ملف كلذب نمؤي مل نمو ؛هردق قح هللا ردق دقف
 ريغ نم تءاج امك اهرارمإ :وهو ؛فلسلا بهذم اهلاثمأ يفو اهيف قيرطلا عةبآلا هذهب ةقلعتم
 بابلا اذه يف هللا همحر فنصملا هركذ امك دوعسم نبا ثيدح ركذو - يرحت الو فييكت

 يت اسنلاو ي ذمرتلاو ملسمو لا مامإلا او .هحيحص نم عض وم ريغ يف ير اخبلا هاورو :لاق

 Sa E نارهم نب ناميلس ثيدح نم مهلك

 هللادبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع ٠ شمعألا انثدح :ةيواعم انثدح :دمحأ مامالا لاق

 لا هللا نأ كغ 3 س ابأ اي :لاقف ال لا ىلإ باتكلا لهأ نم لجر ءاج» :لاق

 ىلع رجشلاو « حبصإ ىلع نيضرأل أو ¢ عبصإ ىلع تا ول و عبصإ ىلع قئالخلا لعجي

 للك هللا لوسر كحضق ؟كلملا انآ لوقيف عبصإ ىلع قئالخلا رئاسو عبصإ ىلع ىرثلاو ٠ عبصإ
 . «ةيآلا # وردم يح هللا اوردق امو# :هللا لزنأو :لاق .ربحلا لوقل اًقيدصت هذجاون تدب ىتح

 .هب شمعألا نع قرط نم يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور اذكهو

 نع ءاطع نع '''هنيدك وبأ انثدح ءرقشألا نسح نب نيسحلا انثدح :دمحأ مامالا لاقو



٤0 

 مو أر مث .(ربحلا لوَقل اقيدضت هذجاون تدب ىتح يب ٌئبنلا كح i و f هسا ES E n e E e 2 يل 1

 . أ مب تتن اكيمتب شالا ين نع هل او
 . (ُهللا انأ كالا انأ ل رت م 2 ا لابجلاو» :ملسمل ةياور يفو

 رئاسو «عبصإ ىلع ل e عَبضإ ىلع ِتاولگلا ُلَعْجَي) :يراخبلا ةيأور يفو

eا  

 اي لوقت فيك :لاقف «سلاج وهو 8ك هللا لوسرب يدوهي ّرم» :لاق سابع نبا نع ىحضلا يبأ

 0 ىلع ضرألاو - ةيايسلاب راشأو - هذ ىلع تاومسلا هللا لعجي موي ءمساقلا انأ

 هللا أورده امو# :هللا لزتأق ءهعباصأب ريشي كلذ لك ؟هذ ىلع قلخلا رئاسو ءهذ ىلع لابجلاو
 .هب .حيبص نب ملسم ىحضلا يبأ نع هدنسي ريسفتلا يف يذمرتلا هاور اذكو ٠«ءوردق ىح

 نب ديعس انثلح :يراخبلا لاق مث ءهجولا اذه نم الإ هفرعت ال بیرغ حيحص نسح :لاقو

 نب ةملس يبأ نع باهش نبا نع رفاسم ني دلاخ نب نمحرلادبع ينثدح ثيللا انثدح ريفع
 ضرألا هللا ضبقي» :لوقي يي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ نمحرلادبع

 هاورو ءهجولا اذه نم هب درفت 2«؟ضرألا كولم نيأ «كلملا انأ :لوقيف «هنيميب ءامسلا يوطيو

 .رخآ هجو نم ملسم

 نع ىيحي نب مساقلا يمع انثدح دمحم نب مدقم انثدح رخآ عضوم يف يراخبلا لاقو

 ىلاعت هللا نإ :لاق ويي هللا لوسر نإ :لاق امهتع هللا يضر رمع نبا نع ءعفان نع «هللاديبع

 اضيأ هب درفت «كلملا انأ :لوقي مث هنيميب ءامسلا نوكتو عبصإ ىلع نيضرألا ةمايقلا موي ضبقي

 .رخآ هجو نم ملسم هاورو .هجولا اذه نم

 انثدح :لاقف لوطأو قايسلا اذه نم طسبأ ظفاب رخآ قيرط نم دمحأ مامالا هاور دقو
 نع ءمسقم نب هللاديبع نع ةحلط يبأ نب هللادبع نب قاحسإ انأبنأ ةملس نب دامح انثدح نافع
 مردف يح هللا اوُرَدَك :ربنملا ىلع موي تاذ ةيآلا هذه أرق ي هللا لوسر نأ» :رمع نبا

 « تورنت نع نو تحبس ديميت, طوس ثوتتلاو هكدا مي ستت اكييج ا
 لاعت دجمي ؛؟ربديو اهب لبقي 00000 هديب اذكه :لوقي يی هللا لوسرو

 | لك هللا لوسرب فجرق لا انأ يلا انآ 4 كلملا انآ ركتملا انآ ناحل

 eh نع «هللاديبع ثيدح نم يراخبلا هج

 ( هتيميب الا نوكتو نيضرألا ةمايقلا موي ضبقي هللا نإ» :لاق امهنع هللا ىضر رمع نيا



 َنيضرألا يوطَي مث ؟نوربكتملا َنْيأ ؟نورابَجلا َنْيأ كِلَملا انآ :لوقي تملا 3 ١ 2 ےس 5 3 س مس م 1 م ٤ م 2 و4

 2 0 MA Baa ت E 07 7 ا AE مق
 .(؟نوربكتملا نيا ؟نورابجلا نيا كلملا انا : لوقت مث «هلامِشي ٌنُمِذَُخ ا 3 1

 . مسقم نب هللاديبع ثيدح نم ملسم هجرخأو

 ل هتردق ميظعو هللا ةمظع ىلع لدت اهانعم يف امو ثيداحألا هذهو :تلق

 لدتو فّرعت اهلكو «هتاقولخم بئاجعو هتافصب هدابع ىلإ ىلاعتو هناحبس فرعت دقو «هتاقولخم
 تابثإ ىلع .لدتو. 'ةنيهلإو. .هتيبوبز ىف هل .كيرش ال ةدحو .دوبعملا وه ةئأو «هلامك ىلع

 ره او م ذب ر نشك دلو ا دفيع هللا لاج یر ا ىلع دال تاما
 ىفتقاو «ناسحإب مهعبت نمو اهتمئأو ةمألا فلس هيلعو ةنسلاو باتكلا صوصن هيلع تلد يذلا

 .ناميالاو مالسالا ىلع مهرثأ

 ىلع هلامك تافص ركذب هّبر هيي يبنلا ميظعت نم ةحيحصلا ثيداحألا هذه يف ام لمأتو

 ىلع لدت يتلا تافصلا نم هللا نع هب اوربخأ اميف دوهيلا هقيدصتو هلالجو هتمظعب قيلي ام

 : اهنم ءيش يف لب يبنلا لقي ملو ءهشرع ىلع ىلاعت هللا ولع تابثإ نم اهيف ام لمأتو «هتمظع
 ا اذه ناك ولك ا تا ت ا ع ااو دارم ريغ اهرهاظ نإ
 هيلع همالسو هللا تاولص .نيبملا غالبلا غلبف ةمعنلا هب متأو نيدلا هب لمكأ هللا نإف ءهتمأ هنيمأ

 للك مهيبن نع مهنع هللا يضر ةباحصلا ىقلتو «نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو

 0 هنمضت امو هللا باتكب اونمآو هب اونماف ءهلالج توعنو هلامك تافص نم هبر هب فصو

 * اني نڪ ٍدنِع نم لک وہ انما َنوُوُعَي ویلا يف وحس :ىلاعت لاق امك ؛العو لج مهبر تافص

 مهلك ءاهقفلاو نيثدحملا نم ةمئألاو «مهوعباتو ناسحإب مهل نوعباتلا كلذكو «[7 :نارمع لآ]

 الو ‹«تافصلا نم اًئيش اودحجي ملو علك هلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو امك اهب هللا فصو
 لاق نم ىلع اوركنأ لب .هيبشتلا اهتابثإ نم مزلي هنإ الو دارم ريغ اهرهاظ نإ :مهنم دحأ لاق

 يديأب ةدوجوملا ةفورعملا رابكلا تافنصملا تاهبشلا هذه در ىف اوفنصف «راكنإلا ةياغ كلذ

 ١ .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 هرخآ ىلإ هلوأ نم هللا باتك اذهو :ىلاعت هللا همحر ةيميت نب دمحأ مالسالا خيش لاق

 صن وه امب اهلك ةءولمم ةمئألا رئاس مالكو ؛نيعباتلاو ةباحصلا مالكو هلك هلوسر ةنسو

 لثم .هشرع ىلع وتسم تاومسلا قوف شرعلا قوف 9 ی يلد فوق نا هللا نأ رهاظ
 نإ توب :ىلاعت هلوقو 08٠١ :رطاف] ممم حيلا ُلَمَمْلاَو بيلا رلكلا دعي لإ :ىلاعت هلوق

 تک ےس ر

 هلوقو 1١58[« :ءاسنلا] کا هلأ هعفر لب # :ىلاعت ٥١[« :نارمع لآ] 4إ كمارو كلور

 نمل الو لسرم يبن الو برقم كلمل ءيش اهنم حلصي الو ؛هدمحبو هناحبس هل الإ حلصت ال ةدابعلا نأو :نويعلا ةرق يف )١(

 ش .امهنود
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 ١ ه ني ا 5 0 وي ° ه7 1١ 8 و

 . (ًوُكِدَحَأ لي ىف ةلدرخک لإ

 شل ردو : یلاعت هلوقو ٤[« «۳ : حراعملا] هلا ئرلاو ڪک جر 0 جِراَمَمْلا ىِز# : ىلاعت
 رو فاس م م

 4 ٌرِهَفوف نم ىلع هلوقو ٥١[« :ةدجسلا] هبل رع 0 ضرالا لإ املا سرم

 ر 2 ہر ١ ad 2 ت کے س رص ر م 7 5

 ءادسلا لإ رست أ مث اًعيمج الا يف ام مکل قلخ ىِذْلا َوُه :ىلاعت هلوقو 5٠[« :لحنلا]

 ضر تلا ىلع ىلا هللا 8 کو :ىلاعت هلوقو «[۲۹ :ةرقبلا] ا عبس هوَ
 Se ےس رس جرو 02 رخل سس ص م يا تاو ےس 2 م

 جرس م اورو يا ك ملط الا للا ىش سرلا َلَع یوَسَسا * ماا
 د
 ص ر 1

 ها کیر نل : هلوقو [6 :فارعألا] 4 َنيِمِلَمْل تر هل أ كراس رسالو قلخلا هل الأ جوها
 قلخ

 9 اإ دب ذم ل قفط نو اك ا ا ا ر و ا ا 035
 e مقر ىِيَلَأ ہلال : ىلاعت هلوقو وغ ىلا فجرا كاف ا ووا
 ىلع ْنَمحَيلا © ىلا تومساو ضرألا قلح ْنَّمَم الزان :ىلاعت هلوقو «[۲ :دعرلا] شعلا ىلع وسا م
 ىفكَو دن َحَبَسَو 7 ال یا ١ َيَحْلا ىلع لَڪوو# :ىلاعت هلوقو ,[5 ٤ :هط] ©ئوَتْسأ ٍشْرَعْل

 شا لع فسا لش ريا دب قام اكو ضال :كوكتلا وخ فلا 8. ع ها ينل
 امو صرألاو ِتاومَسلا قل 2 هدا + لاعت لوقو ۲۹6۸ :نافزفلا] ر في. لف لا
 دقي ٠ هود الأ عي اله الو ني هن نت مک ام يَ وام

 دعت اَ قس لأ ادق ناک رب ىف ها عزتي ل ٍسّيألا لإ سلا تم أل
 ام ٌرلَعَي شعلا ىلع ىوتشا ت ما ِةَّنِس ف ضرألاو ٍتومَسلأ َقَلَخ ىلا وهل لوقو [0 ٤ :ةدجسلا]
 نول اب كلل ام َنْيأ عم وهو اف مرعي امو َِمَسلأ نم لني امو اني ج امو ضرالآ یف س

 : یلاعت هلوقو هتيؤر مومعو هتطاحإ مومعو هتردق مومع ركذف ٤[ :ديدحلا] © ٌريِصَي

 ا نأ متل ىف ن مم و رو تع ادا ضرألا كي تينَي ك دمشأ يف نت میا

 ٤١[ :تلصف] دي ركح نم ٌليِزَت## :ىلاعت هلوقو [7١72١:كلملا] «ريِذَن تك َنْوَلعَتَش ًاَبِصاَع

 نمي وف 6 ىلاعت هلوقو [1 :ةبثاجلا] ريك زيزعلا لأ نم بتكلا ليت :هلوقو
 (زڪ مل نو وإ لإ عا ٍتونمَتلا بتا ٠ بيبتألا ْغلَبَأ لعل احرص يل نبا
 . هللا همحر همالك ىهتنا [”/.75 :رفاغ]

 نم تافصلا ةافن ىلع درلا ىف هوفنص اميف ىلاعت هللا مهمحر ةمئأالا ركذ دقو :تلق

 هاور ام كلذ نمف ا ةباحصلا لاوقأ ‹«مهوحنو ةرعاشألاو. ل ةعملاو: «ةيمهشلا

 اهنأ يي يبنلا جوز ةملس مأ نع «ةحيحصلا ديناسألاب هريغو ولعلا باتك يف يبهذلا ظفاحلا

 .لوهجم ريغ ءاوتسالا» :تلاق #ئَوَتْسأ ٍشْرَمْلا ىلع َنمحَرلآأ# :- ىلاعت هلوق يف - :تلاق

 يئاكلاللاو رذنملا نبا هاور .«رفك هب دوحجلاو «ناميإ هب رارقالاو «لوقعم ريغ فيكلاو
 لئس امل :لاق هنأ : ىلاغت هللا ةمحر .ةنيبع نب نايفس نع تشو : لاق . حاحص ا ھو



E۸ 

 يف ْتَيِقْلأ ةَعْبَس مهارَدك الإ ٌيِسْرْكلا يف ُمْبَّسلا ٌتاوْمَّسلا ام» :ةيك هللا لوسر لاق
5 
 . ( سرب

 ى

 «لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا :لاق ؟ءاوتسالا فيك :نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر

 كلام دنع انك :بهو نبا لاقو .قيدصتلا انيلعو ؛غالبلا لوسرلا ىلعو «ةلاسرلا هللا نمو

 كلام قرطأف ؟ىوتسا فيك .*«ىَوَتْسأ ٍشْرَمْلا لع ٌنَحَّبلا# هللادبع ابأ اي :لاقف لجر لخدف

 لاقي الو هسفن فصو امك .«ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا» :لاقو ءاضحّرلا هتذخأو هللا همحر

 نع حيحص دانسإب يقهيبلا هاور «هوجرخأ .ةعدب بحاص تنأو «عوفرم هنع «فيك١و ؟فيك
 ريغ فيكلاو ؛لوهجم ريغ ءاوتسالا :لاق هظفلو ءاضيأ ىبحي نب ىيحي نع هاورو «بهو نبا

 .ةعدب هنع لاؤسلاو .بجاو هب ناميالاو .لوقعم
 ىلإ هظفل جاتحي ال مولعم هنأ اوربخأو .هلل ءاوتسالا اوتبثأ فيك مهيلإ رظناف :يبهذلا لاق

 «شرعلا ىلع الع (ىوتسا) دهاجم لاق :هحيحص يف يراخبلا لاق «ةيفيكلا هنع اوفنو ءريسفت

 «ئوتسأ شرملا ىلع نمحرلا## :لوقي نيرسفملا نم دحاو ريغ تعمس هيوهار نب قاحسإ :لاقو
 : يأ «ىَوَتْسأ ٍشرَمْلا َلَع ُنَحّيلأ# :ىلاعت هلوق يف يربطلا ريرج نب دمحم لاقو .عفترا :يأ
 نب هللادبع لوق كلذ نمف «مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ يف هدهاوشو «عفتراو الع

 :هنع هللا ىضر ةحاور

 :لاق ء«قيقش نب نيسحلا نب يلع ىلإ دانسإ حصأب يقهيبلاو مكاحلاو يمرادلا ىورو

 نئاب «ىوتسا شرعلا ىلع هتاومس عبس قوف هنأب انبر فرعن» :لوقي كرابملا نب هللادبع تعمس
 رازبلا حابصلا نب نسحلا انثدح :يمرادلا لاق .«ةيمهجلا تلاق امك لوقن الو ءهقلخ نم

 قوف هنأب :لاق ؟انبر فرعن فيك» :هل ليق كرابملا نبا نع قيقش نب نيسحلا نب يلع انثدح

 .«هقلخ نم نئاب شرعلا ىلع ةعباسلا ءامسلا
 - هركذ ىلاعت - هللا نإ :لوقت - نورفاوتم نوعباتلاو - انك :يعازوألا لوق مدقت دقو

 . ةنسلا هب تدرو امب نمؤنو ءهقلخ نم نئاب

 هللا نأ ىلع ةنسلا لهأ نم نوملسملا عمجأ :لوصألا باتك يف يكنملطلا رمع وبأ لاقو

 ىلاعت هللا نأ ىلع ةنسلا لهأ عمجأ :اًضيأ باتكلا اذه يف لاقو «هتاذب هشرع ىلع ىوتسا

 يف هللا :هلوق كلام نع هدنسب قاس مث ؛زاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع هشرع ىلع ىوتسا
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 يف ئسركلا ام : لوقي ا هللا لوسر تعمس :هلع هللا يضر رذ وبا لاقو : لاق

 ق ی هي ققلا يلع نوتات الإ شْرَعلا

 عام لک نينو 0 ةامستح اهيلت يتلاو ايْنَُدلا ءامّسلا ا : لاق دوعسم شا نعو

 ىنعم نأ ةنسلا لهأ نم نوملسملا عمجأ :بلاتكلا اذهب يف لاف مث ناكم لك ىف لغز ءامسلا

 هللا نأو ءهملع كلذ نأ نآرقلا نم كلذ وحنو ٤[ :ديدحلا] نک ا نا کم ھوا لف

 . هباتك يف هظفل اذهو .ءاش فيك هشرع ىلع وتسم هتاذب تاومسلا قوف

 ناسل ىلع هباتك يف هللا هتبثأ 0 اوتبثأ «ةمئآلاو نيعباتلاو ةباحصلا مالک یف ينك الهو

 ملو اولثمي ملو «نيقولخملا ةهباشم هنع اوفنو «هتمظعو هللا لالجب قيلي ام ةقيقحلا ىلع هلوسر

 .بابلا اذه يف مهنع كلذ انركذ امك ؛اوفيكي

 دعجلا وه :هشرع قوف هللا نأ ركنأ نم ةلاقم تعمس تقو لوأو :ىبهذلا ظفاحلا لاقو

 ؛ةروهشم هتصقو يرسقلا هللادبع نب دلاخ هلتقو «تافصلا عيمج ركنأ كلذكو ءمهرد نبا

 ناكو «تاهبشلاب اهل جتحاو اهرهظأف «ةيمهجلا مامإ ناوفص نب مهجلا هنع ةلاقملا هذه ذخأف

 كلامو «ةفينح يبأو يعازوألا لثم :رصعلا كلذ ةمئأ هتلاقم ركنأف نيعباتلا رصع رخآ يف كلذ

 هما نم مهدعب نمو كرابملا نباو ةملس نب دامحو «ديز نب دامحو ‹يروثلاو دعس نب ثيللاو

 هذه روهظ دنع - ةئاملاو نيسمخلا سأر ىلع ماشلا لهأ مامإ - يعازوألا لاقف .ىدهلا

 .ظفاحلا هللادبع وبأ انأبنأ يقهيبلا ركب يبأ ىلإ هدنسب يرهبألا عساولادبع انربخأ ام :ةلاقملا

 ريثك نب دمحم انثدح مثيهلا نب ميهاربإ انثدح - دادغبب - يرهوجلا يلع نب دمحم ينربخأ

 .هشرع قوف هللا نإ :لوقن - نورفاوتم نوعباتلاو - انك :لوقي ىعازوألا تعمس يللا

 تاق ةا ةثاووف تافصلا يف يقهيبلا هجرخأ كم ساس ا يكرر

 نمو اهدر دحأ عسي ال تافصو اب ا ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا مامالا لاقو

 هله تبثنو « لهجلاب رذعي هنإف ةجحلا مايق لبق ماو فك هيلع هلا توا رعي اغ

 يللا ب لا سرب

 . يرابلا حتف نم .ها ١١[ :ىروشلا] # َرِيِصْل

 ننس يف يذلاو ءاًرصتخم هللا همحر فنصملا هقاس (بلطملادبع نب سابعلا نع) :هلوق

 و هللا لوسر مهيف ةباصع يف ءاحطبلا يف تنك :لاق بلطملادبع نب سابعلا نع دواد يبأ

 «نزملاو» :لاق باحسلا :اولاق «؟هذه نومست ام» :لاقف اهيلإ رظنف «ةباحس مهب ترمف

 :لاق - اًديج نانعلا نقتأ مل :دواد وبأ لاق - نانعلاو اولاق «نانعلاو» :لاق .نزملاو :اولاق

 امإ امهنيب ام دعب نإ :لاق .يردن ال :اولاق ؟ضرألاو ءامسلا نيب ام دعب ام نوردت له»

 «تاومس عبس دع ىتح «كلذك اهقوف يتلا ءامسلا مث ءةنس نوعبسو ثالث وأ ناتنثا وأ ةدحاو

 وأب ةيناهت كلذ قوق ا ىلإ امش ا لون و "قرن ااا قوف مث



 ءاملاو َيِسْرْكلا نيبو ماع اخ ٌيِسْرَكلاَو ٍةَعِب 0: ٍةَعِباَّسلا احلا نيبو ماع ةا ر

 ص يش هْيَلَع ىَفحَي ال « شرعلا قف ةللاو ابا َفوف شرعلاو ماع ا
 .هللادبع نع رز نع مصاع نع ةملس نب دامح نع يدهم نبا حا .(«مكلامعأ

 . هللا دبع نع «لئاو يبأ نع «مصاع نع يدوعسملا «هوحنب هاورو

 . قرط هلو :لاق :ىلاعت هللا همحر ىبهذلا ظفاحلا لاق

oiلاقو هجام نباو يذمرتلا هجرخأو «كلد قوف 0 هللا مل 53552 ىلإ  

 يذمرتلا dg نسح داما دواد قنأ هاور :ىبهذلا ظفاحلا لاقو تبرع نسح : يذمرتلا

 ءامهنيب ةافانم الو «ماع ةئامسمخ ءامس ىلإ ءامس نيب ام :هيفو ةريره ىبأ ثيدح نم هوحن

 «ديربلا ريس ىلع ةنس نوعبسو فينو ءالثم ةلفاقلا ريس ىلع وه ماع ةئامسمخب كلذ ريدقت نأل

 ريس رابتعاب مايأ ةثالثو «ةداعلا ريس رابتعاب اًموي نورشع رصم نيبو اننيب :لاقي نأ حصي هنأل
 "اك لا اح دقق وف داوم ضب تل اااه نقم كرش قورو كيرلا

 بيذهت يف ميقلا نبا ةمالعلا لاقو «ديلولا قيرط ريغ نم دواد وبأ هقاس دقو :هثيدحب جتمحُي ال روث يبأ نب ديلولا هدانسإ يف )١(

 امهالك نامهط نب ميهاربإ هيلع هعبات لب راي رتب ل واول كل .دسافف روث يب نب ديلولاب ثيدحلا در امأ :دواد يبأ ننس

 نب هللادبع نع يذمرتلا هاور هثيدح نمو كاهش نه نسق نبأ نب ورمع اًضيأ هاورو .دواد وبا هاور هقيرط نمو .كامس نع

 .كامس نع روث يبأ نب ديلولا ثيدح نم هجام نبا هاورو .ها . سيق يبأ نب ورمع نع دعس نب نمحرلادبع انربخأ :ديمح
 .ها موقلا دنع ةرثؤملا هتلع يهو ةيمهجلا لوق فلاخي ام هتياور هبنذ امنإو ؟هيلع قلعت يأو ؟اذه يف ديلولل نذل ىو

 نم لوقب ةربع الف نآرقلا حيرص هيلع لدي امم ءامهريغو نيحيحصلا يف دهاوش هل «ثيدحلا اذهو :تلق :نويعلا ةرق يف (؟)
 , ةقعص

 اولهج دق رخأت نمم ةمألا رثكأ نأل ةيهلالا ديحوت نايبب ميظعلا فنصملا اذه - ىلاعت هللا همحر - فنصملا أدتبا دقو

 امع مهوهنو لسرلا هيلإ تعد يذلا ديحوتلا نايبب خيشلا ماقف ءديدنتلاو كرشلا نم هيفاني امب اوتأو ؛ديحوتلا اذه

 .همهفل هللا هقفو نمل اهبجوأو رومألا مهأ يه كلذ ىلإ ةوعدلاف .ديحوتلا اذهل يفانملا كرشلا نم كيلع اوناك
 هذه يف ىرت امك ديحوتلا اذه ررقف ؛هتدابع يف هللاب كرشأ نمم هفلاخ نمل داهجلاو «هيلإ ةوعدلا ىلع ةردقلا هاطعأو

 هيف ضاخ يذلا ملعلا اذه ىلإ تافتلا مهل سيل ةماعلا رثكأ نأل تافصلاو ءامسألا ديحوتب هباتك متخ مث ؛باوبألا

 لهأب نظلا اونسحأو «مولعلا هذه يف ضاخ نمع اوذخأ مهف ملعلا ىلإ بستني نم امأو ءملعلا ىلإ بستني نم
 ءامسألا ديحوت يف اودحلأو ءةيمهجلا بهذم اوررقف «مهنع هودجو ام اولبقف .ءءيش ىلع مهنأ اونظو «مالكلا
 نم ريسفتلاو ثيدحلا ةمئأو ةمألا فلس هيلع امو ءةنسلاو باتكلا صوصن هيلع تلد ام اوفلاخو .تافصلاو
 اهررقف ديحوتلا عاونأ ةفرعم ىلإ مامالا اذه هللا ىدهف ءاولق مهنكل كلذب نيكسمتم ةنسلا لهأ لاز امو .نيمدقتملا

 ىرقلا لهأ نم لض نم هنع لضف «مالسإلا ةبرغ تدتشا نيح قحلا ىلإ هتيادهو هقيفوت ىلع دمحلا هللف ءاهتلدأب
 .قيفوتلا هللابو .مهريغو .راصمألاو

 : هلوقب ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا اهيلإ راشأ يتلا ةثالثلا ديحوتلا عاونأ فنصملا اذه يف عمتجا دقف
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 نورد ُلَم» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا نعو

 ےس

 “ونس ةئامسمخ ةَريسم امِهْنْيَب :لاق .ملغَأ ةلوسرو هللا :انلف ؟ضزألاو ءامّسلا َنْيب مک Sd E le Es o o دف 0 هاا اقع

 ےک
 وج

سمخ ٌةَريسَم ٍءامَس ىلإ ءامَس َّلُك ْنِمو
 ةّريسُم ِءامَس لَك فثكو ِةَنَس ةئام

 ِةَنَس ِةئامسمخ
 م

 هللاو «ضْرَألاو E BREST EE شرعلاو ٍةَعِباَّسلا ِءامَّسلا َنْيب

 غوا وأ عا ادا نس :لامغأ نھ ےک لع ىفخت لو: كلذ قذف كانك

 ثيداحألاو «تامكحملا تايآلا يف مدقت امك هشرع قوف هللا نأب حيرصتلا هيف :تلق

 . مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا مالك يفو ةحيحصلا
 ةرثكل هفعض نم لوقب ةربع الو ءامهريغو نيحيحصلا يف دهاوش هل ثيدحلا اذهو

 . اهرهاوظ نع اهفرصو اهعفد ليحتسي يتلا هدهاوش
 فصتملا هنأو .هتاقولخم مظعو ءهلامكو .هللا ةمظع ىلع لدي هلاثمأك ثيدحلا اذهو

 هتردق لامك ىلعو وي هللا لوسر اهب هفصوو هباتك ىف هسفن اهب فصو ىتلا لامكلا تافصب

 بر هلل دمحلاو ؛قيفوتلا هللابو .هاوس ام لك نود هل كيرش ال هدحو دوبعملا وه هنأو

 . نيعمجأ هبحصو «هلآ ىلعو «دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا

 لهأ ةيقب «ةماهفلا ققحملا ةمالعلا انخيش دي ىلع ةءارقو اًحيحصتو ةلباقم لمك

 .ه١١ ١۲ ةنس - هتايحب هللا عتم - خيشلا لآ نسح خيشلا نب هللادبع خيشلا ؛ةماقتسالا

 نايسبت وذ قحلاو عبار نم اهلام ثالث ماسقأملعلاو

 E تالا E :فكادل او ةلغقو ةه لالا فاصوأب ملع

 ناشلاداعملا موي هؤازجو وق ىلا يه لاو الا

 . نيعمج أ هحص و هلآ ىلعو دمحم «نيقتملا مامإو «نيلسرملا كيس ىلع هللا ىلصو





tor 

 نسح نب نمحرلادبع خيشلا ةمجرت نم ةرصتخم ةذبن

 ديجملا حتف فلؤم

 .ها١14 ةنس ثداوح يف (دجملا ناونع) باتك يف رشب نبا خيشلا لاق

 «نيبلاطلا ديفم «ريزغلا رخازلا رحبلا ءريرحنلا ملاعلا خيشلا رصم نم لبقأ اهيفو

 «ةينيدلا مولعلا ققحمو ءةيعرشلا مولعلا عاونأ عماج «نيملاعلا بر ةيانعب فوفحملا

 رغاصألا تراص يذلا ءرباك نع اًرباك ملعلا ثراو «ةيفلسلا راثآلاو «ةيوبنلا ثيداحألاو

 ةنس رصانو «نيدحوملا مانألا قرف يتفم نيملسملاو مالسالا ةاضق يضاق «رباكأ اًخويش هتدافإب

 نب دمحم نب نسح نب نمحرلادبع خيشلا باوجلا يف باوصلل قفوملا «نيلسرملا ديس

 «ماركالا ةياغ همركأو هب حرفف ءهحور هللا سدق هللادبع نب يكرت مامالا ىلع مدق «باهولادبع

 هسفن لذبو «ماظعإلا نم هقحتسي امب اوماقو هومظعف «ماعلاو نيملسملا صاخ هتعلطب طبتغاو

 .مهريغو خيشلا لآ نم لضافألا ءاملعلا ركذ مث - نيديفتسملا نم ريثك هملعب عفتنا نيبلاطلل

 تبرضف :لاق مث «ةريثك ةلمج مهو «هيلع اوجرختو هملعب اوعفتناو خيشلا نم اودافتسا نيذلا

 ال فيك .اشفو هميلعت نم تاكربلا راثآ ترهظو ؛ءاسحألاو دجن راطقأ نم لبالا طابآ هيلإ

 داكف ءاشغ نيح هقرب ضيمو حالو ءاشفو نيملسملل اهعلاط رون ءاضأ ةكرابم ةرجش نم وهو

 ضرألا هلإ اي ءءاعدلا عيمس اي مهللا ءءاشي نم هرونل هللا يدهي ءراصبألاب بهذي هقرب انس

 اعد نم تيزج ام نسخا نيملسملا نعو انع مهيزجت نأ جلا كاع اقل اق اا

 . كدوهشو كئاقل موي ىلإ اًيَقاب مهبقع يفو عفانلا ملعلا لعجت نأو «كديحوت ىلإ

 ىلع اًّدر اهرثكأ ‹عورفلاو لوصألا يف تافنصم نسح نب نمحرلادبع عيشلا فنص دقو

 نمف «ريرحلا نم مرحيو لحي اميف فنصم هلو ل ا ل «تاللاقملا لهأ

 سانلا يلتبا يتلا «ناغورلا ةمرحملا سبل حابأ نم ىلع اًدر ؛ريزغلا هملع ىلع هلد هعلاط

 «مالسالا خيش نب هللادبع نب ناميلس خيشلل ديحوتلا حرش رصتخاو «نامزلا اذه کا

 .همتي نأ لبق تام هنأل هركذ قبس يذلا

 مهيلع بجي ام مهملعيو «حئاصنلاو تالسارملاب دجن نادلب لهأ دهعتي ام اًريثك ناكو

 هب هللا م امو ‹مهيلع مالسإلا لهآ لمش عامتجاو ؛نيدلا اذه ةمعن مهركذيو «مهنيد رمأ نم

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .اًرخآو الوأ هلل دمحلاو .نامزلا اذه رخآ يف دجن لهأ ىلع

 . ملسو ‹هلآو





00 

 O ا ل زاب نب زيزعلادبع خيشلا ةحامس ميدقت

 RR ل لا حراشلا ةمدقم

 ا ا an ديحوتلا ىنعم

 10 يي ١ ةدابعلا ىنعم

 ا 000012 لا # هاي لإ اودس لآ كر یضقو# ىنعم #

 2330 09 4 نيه .وي ارش اکو هلآ اودیغاوا ىنعم *

 000000701701 11 ۾ ڪڪ ڪر مرح ام ْلَتَأ اَولاَصَت لق ىنعم *

 E O O 111 ةي دمحم ةيصو #

 Anse 5 O o دابعلا ىلع هللا قح ذاعم ثيدح #

 237330 1-0 yT ۰ لیحوتلا لضف باب - ١

 ET 5100 هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم :ةدابع ثيدح #

 E N O a a هللا الإ هلإ ال ىنعم #

 ا ل a هللا لوسر دمحم ىنعم #

 قا هتملكو هلوسرو هللادبع ىسيع نأ ىنعم #

 CF كج سادت نسال طاطا خططا مجسم . وانلا يلع رخ فا أ : كلام نب نابتع ثيدح *

 ا 00 كركذأ ايش ينملع بر اي : ىسوم ثيدح +

 0 SR سا اياطخ ضرألا بارقب ينتيتأ ول :ثيدح #

 ل a ةنجلا لخد هولا ققح نم باب - ؟

 O ا ناك میهاربإ نأ ىنعم #

 01101 11 a باسح ريغب ةنجلا لخدي نم

 O ORS O EN EEE كرشلا نم فوخلا باب - ۳
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 150001 كرشلا نم هتمأ ىلع ايي يبنلا فوخ #
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب - ٤

 ديحوتلا ىلإ مهوعدي نميلا ىلإ داعم ثعب #
 مالسالا ىلإ مهوعدي نأ هرمأو ربيخ موي ةيارلا يلع ءاطعإ *

e5200  
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 مع عم در و. وما اواعام

 *« ع٠ دو.٠و 5ع ه5 6و و ههه مه جاه م هاو سه و اه هامه اه و و هاو و اة اه هو هاه ها واو اواو نه هيام هه هم هاو هم و و جو م هو ه6 هه و وه وه ههه ه ة هش »هم

 همه هاف ده اق سامع واو

 هه« جم و. و و و جاف اماه

 م« جر عدو واو هاو اعلام

 مام هو او هم عع ام اع ا«

 , و. هاو هه عاق هع هم اعاو

 ع دم عامه دعب و واوقلاع

 هدم اع مه عام او وه هاف اما.

 هه ع مه عع م دم و هه ا«

 , و. و قو م عع عقب ءعاماو

 مدعم مععاو وق وه هاف ماع

 هه مهاف مدع د عوار وهقاح ا«


